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Förord



I januari 1972 firades det att Esbo upphöjts till stad. I Esbo 
stadsfullmäktiges första jubileumssession den 1 januari 1972  
kl. 12 beslöts att ett kulturcentrumsprojekt skulle inledas och 
genom detta påbörjades förberedningen av ett hus för musi-
kens och konstens behov och bruk. Utvecklingen av Esbo från 
köping till stad och den tilltagande urbaniseringen låg som 
grund för att diskussionen om kulturutrymmen vaknade till liv.

Kulturcentret var kulturens första egna byggnad i Esbo. Huset 
togs i bruk på våren 1989. ”Ur det nyss öppnade Esbo kultur-
centrum i Hagalund flödar skapandets glädje, entusiasm, ljus”, 
konstaterades det i Helsingin Sanomat i februari 1989. Kultur-
centret, det gemensamma ”Kuunsilta”, lyste verkligen upp kul-
turaktörernas verksamhet. Dels främjade det utvecklingen av 
den professionella kulturverksamheten i Esbo och dels förstärk-
te det aktörernas självförtroende och skapade en känsla av att 
verksamhetens betydelse hade uppmärksammats på stadsnivå.

Kulturcentret ”frigör från vardagen” – så marknadsfördes det 
vid öppningen (Vilja 2016). Samtidigt som huset erbjuder hög-
klassiga, överraskande och tidsenliga kulturupplevelser har 
speciellt bibliotekstjänsterna och musikinstitutets verksam-
het möjliggjort kulturens närvaro i tusentals människors vardag.  
Enligt mig har husets centrala styrka legat i dess förmåga att 
samla kultur- och konstaktörer, studeranden och publiker från 
olika åldersgrupper och bakgrunder under samma tak. 

Kulturcentret har varit en mötesplats för kulturen redan i 33 års 
tid. År 2022, då Esbo fyller 50, kan vi konstatera att kulturmötes-
platser fortfarande behövs. 
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En starkt växande och utvecklande stads invånare behöver även i 
framtiden kulturcentrum för att kunna njuta av konstupplevelser, 
utöva hobbyverksamhet, möta människor samt agera i professi-
onell bemärkelse. Esbos mångformighet tilltar markant och det 
är därför viktigt att kulturens utrymmen och hus lever i tiden och 
är modigt med i den framtida stadens verksamhet. Vi kommer 
säkert att se helt nya konstupplevelser, kulturevenemang och 
innovationer inom kulturcentrets väggar.

I KulturEsbo 2030-framtidsvisionen konstateras att kulturen är 
grunden för en kreativ och framgångsrik stad. Kulturen förstärker 
förutom stadens livskraft även invånarnas rotfäste i staden. Livs-
kvalitet och meningsfullhet, upplevd välfärd och vardaglig funk-
tionalitet är allt viktigare faktorer för invånare då de funderar på 
valet av boplats. Jag är säker på att Esbo kulturcentrum kommer 
att betjäna nuvarande och kommande generationer och en allt-
mer diversifierad publik fördomsfritt och med glädje. 

Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi berättar historien om Esbo 
kulturcentrum, om diskussionerna bakom projektet, om besluts-
fattandets olika faser och slutligen om kulturcentrets mångsidiga 
verksamhet. Kulturcentret löste ut sin plats bland de inhemska 
kulturbyggnaderna direkt efter färdigställandet. Genom sin blotta 
existens försäkrade det allmänheten och beslutsfattarna om be-
tydelsen och behovet av kultur redan från första början. 

Från kulturcentret svämmar fortfarande glädje, entusiasm och 
ljus. Kuunsilta utvecklas än.

Susanna Tommila 
Kulturdirektör
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Esbo  
kulturcentrum  
öppnas

 
Ur det nyss öppnade  
Esbo kulturcentrum i  
Hagalund flödar skapandets  
glädje, entusiasm, ljus.”1

På det här sättet beskrev Helsingin Sanomat stämningen i 
Esbo kulturcentrum när den länge efterlängtade byggnaden 
öppnades för publik i februari 1989. Byggarbetet hade slutförts 
och Esbo stad mottog nycklarna till det nya kulturcentret den 
11 januari. Husets personal fick flytta in redan vid årsskiftet. 
Verksamheten i Esbo kulturcentrum kunde äntligen inledas 
och det var från första början livlig trafik i huset.2

Den begeistrade publiken fick njuta av det första framförandet 
i Esbo kulturcentrum den 11 februari, då Hagalunds kör upp-
trädde för det förväntansfulla festfolket. Esboborna var välre-
presenterade i den smockfulla salen: på plats var bland andra 
husets arkitekt Arto Sipinen, Esbos stadsdirektör Pekka Löyt-
tyniemi och den Esbobördige operasångerskan Eeva Erlich. 
Som avslutning på denna första allmänna konsert konstatera-
de kultursektorns chef Riitta Hurme att ”alla esbobor kan gra-
tulera varandra”. Länsiväylä bejakade uttalandet: ”Ja det kan 
de verkligen. Decennier av tal har nu blivit handling.”3
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Esbo  

kulturcentrum, ritat av 
Arto Sipinen, smälter na-

turligt in i det av Arne Ervi pla-
nerade kulturlandskapet. Centret 

planerades för att principiellt kunna 
användas så mångsidigt som möjligt, 
vilket innebar att Hagalunds bibliotek, 
Esbo Arbetarinstitut och Esbo mu-
sikinstitut alla skulle rymmas i den 

stora byggnaden. Därtill skulle huset 
fungera som estrad för högklas-

siga musikframföranden och 
teaterföreställningar.

(Esbo kulturcentrums bildsamlingar.  
Esbo stad 2020. Fotograf: Sakari Hallikainen.)



Den 5–25 maj ordnades det öppningsveckor i Esbo kulturcen-
trum. Under dessa presenterades husets mångsidiga verksam-
het.4 Den officiella invigningsfesten hölls för inbjudna gäster 
den 21 maj.5 Dagen innan invigningsfesten ordnades det en 
generalrepetition som vem som helst fick söka en fribiljett till 
och på så sätt få möjlighet att ta del av festligheterna.6

Helsingin Sanomat skrev i april 1989 för sina ivriga läsare om 
Esbo kulturcentrums efterlängtade festliga öppningsveckor. 
Samtidigt gav man en smygtitt på de kommande uppträdan-
dena. Även andra tidningar presenterade programnummer och 
artister i god tid före själva festligheterna. Det utlovades så 
väl inhemskt som internationellt stjärnspäckat program. Un-
der öppningsveckan uppträdde bland annat den i internatio-
nella kretsar högt respekterade grekiske violinisten Leonidas 
Kavákos. Han hade vunnit den prestigefulla Jean Sibelius-viol-
intävlingen år 1985 och Paganini-violintävlingen år 1988. Bland 
de inhemska artisterna fanns exempelvis pianisten Eero Hei-
nonen och sångerskan Tamara Lund.7 Öppningsveckans pro-
gram innehöll många unika programnummer, så som cellis-
ten Martti Rousis och pianisten Olli Mustonens framträdande. 
Helsingin Sanomats musikkritiker Seppo Heikinheimo prisade 
deras uppträdande under öppningsveckan som ”de unga mäs-
tarnas fantastiska duo”.8 Även de yngre besökarna hade tagits 
i beaktande i programutbudet, bland annat genom konserten 
Pianisternas parad.9 

Olika genren för olika smak togs i beaktande i programmet, 
allt från ungdomskonserten Suomi-rock till det mer jazzbe-
tonade Espoo Big Bands uppträdande. Utöver musik, repre-
senterades även andra kulturformer; litteratur från Esbo såväl 
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lästes och sjöngs som orerades och diskuterades.10 Det van-
kades även teaterföreställningar då P.A. Ojunskis dramateater 
anlände till öppningsveckan från Sibirien med pjäsen ”Toivottu 
sininen rantani”, vilken var baserad på Tjingiz Ajtmatovs roman 
Kirjavan koiran kukkula. Därtill framförde teatertruppen även 
Bertolt Brechts ”Den goda människan i Sezuan”.11 Programmet 
nådde sin höjdpunkt under den officiella invigningsfesten med 
premiären av Mikko Heiniös ”Genom kvällen”. Stycket hade be-
ställts specifikt för festen12 och lyriken stam från Bo Carpe-
lans diktsamling Den svala dagen.13 Som solist glänste Esbo 
stadsorkesters pianist Liisa Pohjola, medan Hagalunds kam-
markör och stadsorkestern dirigerades av kapellmästaren Ju-
hani Lamminmäki.14

Musikjournalist Leena Santalahti skrev om uppträdandet:

”Kompositören Mikko Heiniö, poeten Bo Carpelan, kapellmäs-
taren Juhani Lamminmäki, samt Esbo stadsorkester och Ha-
galunds kammarkör – Där har vi det gäng nuvarande och före 
detta esbobor som skapade det högtidliga musikaliska huvud-
numret under Esbo kulturcentrums officiella invigningsfest 
senaste söndag.”15

”Kraftfullt, fängslande och poetiskt”, bland annat med dessa 
adjektiv beskrevs framförandet i Länsiväylä.16 Enligt Helsingin 
Sanomats musikkritiker Tapani Länsiö fanns det en styrka i 
verket, men även något bekant: ”Styckets integritet och star-
ka presentation fäste sig i medvetandet. Dess textur och ut-
tryck befann sig i ganska bekanta och traditionella landskap.” 
Esbo kulturcentrums invigningsfestligheter rönte tack för de-
ras stilighet och de inbjudna gästerna berömde gemytlighe-
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ten på festen.17 Bland gästerna fanns bland annat Republikens 
presidents fru, Tellervo Koivisto, Esbo stadsdirektör Pekka 
Löyttyniemi, Helsingfors kulturdirektör Aino Räty-Hämäläi-
nen, dansinstruktören Aira Samulin, kompositören Einojuhani 
Rautavaara, skulptören Kauko Räsänen, kapellmästaren Jorma 
Panula, samt Polar-byggnadsfirmans huvuddirektör Harri Hin-
tikka. I Länsiväylä skrev man om feststämningen:

”Republikens presidents fru Tellervo Koivisto, rikets, huvud-
stadens och Esbos beslutstagare, konstnärer och andra in-
flytelserika personer mötte Esbo konstlivs levande statyer, 
levande musik, levande människor, barn och unga i det nya 
huset. Hurra!”18

Programnumren var uppskattade och man gladdes åt att det 
var uppträdandena och husets mångsidighet som stod i fo-
kus, istället för sedvanliga tal.19 På detta sätt förverkligades 
Esbo kulturcentrums huvudsakliga uppgift – att fungera som 
en estrad för högklassig kultur och besökarnas vardagsrum – 
redan under invigningen.

Esbo kulturcentrum stod i rampljuset även efter öppnings-
veckan och under det första året mottog huset över 130 000 
besökare.20 ”Någonting för alla” utlovades det i pressen under 
öppningsveckan och löftet togs på största allvar genast från 
första början.21 Utrymmena i kulturcentret bokades i rekord-
fart och var som bäst fullbokade två år framåt. Det var stor 
bredd på utbudet och under det första verksamma året ord-
nades det totalt 452 framträdanden och evenemang i kultur-
centrets utrymmen, varav 220 var konserter och 114 teater och 
dansföreställningar.22 I årsberättelsen för Esbo år 1989 konsta-
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terades det att: ”Efter att mängden besökare har stigit till 131 
000 på under ett år kan det med tillfredsställelse konstateras 
att esbobor och även människor från annat håll har gjort sig 
hemma i huset”.23

Esbo kulturcentrum byggdes ändå inte utan bekymmer. Vid 
granskningen av kulturcentrets planeringsskede framgår det 
förvisso tydligt att Esbo behövde och saknade kulturutrym-
men och att det redan från första början fanns ett stöd för 
projektet. De personer och institutioner som överhuvudtaget 
möjliggjorde projektet var dock samtidigt dess största farthin-
der och utmaning. Varje aktör som stödde projektet hade 
egna intressen och specialområden att övervaka. Detta var en 
märkbar faktor i den långsamma processen. En annan orsak 
till dröjsmålen var det snabbt tilltagande invånarantalet vilket 
innebar betydande byggnationsbehov för Esbo, som år 1972 
hade upphöjts från köping till stad. Ytterligare diskussioner 
mellan beslutsfattare och kulturfolk ledde till frågan om vad 
för slags hus man höll på att bygga. Skulle kulturcentret en-
dast bli ett konserthus för musik eller skulle det även finnas 
rum för teater?

Men kulturcentrets färdigställande betydde mer än bara slut-
förandet av ett stort projekt. Det var förstås en sorts prick på 
i:et för det av arkitekt Aarne Ervi ritade Hagalunds centrum, 
men samtidigt ett nytt skede för stadsdelen som cementerade 
dess position som Esbos centrum för kultur. Esbo kulturcen-
trum har nu varit i bruk i över 30 år. Dess arkitekt, Arto Sipi-
nen, har sagt att kulturutrymmen måste planeras och göras 
hållbara, för de kommer att användas under en lång tid. 
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Eller i hans egna ord: 

Man hoppas ju att Esbo  
kulturcentrum fungerar först  
hundra år och sedan för evigt.” 24

Kultur är bestående men samtidigt i konstant förändring. Det-
ta måste tas i beaktande även i utrymmen tillägnade kulturell 
verksamhet, eftersom de även måste svara på framtidens be-
hov. Esbo kulturcentrum planerades under många olika årti-
onden. Därför hade kulturens utrymmesbehov förändrats flera 
gånger innan huset slutligen stod färdigt år 1989. Förändring 
är ofrånkomligt och det är viktigt att vi kan svara på kultur-
verksamhetens olika behov under olika tider. Esbo kulturcen-
trum är fortfarande en skinande, av kulturens ljus och kraft 
bländande stjärna i Hagalund. Det är å ena sidan en fästpunkt 
i Esbos kulturliv och å den andra en kulturell estrad i ständig 
omvandling.
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I. Esbo kulturcentrum i 
planerna

 
År 1972 var det för i Esbo stads 
historia.”

Så skrevs det i Esbo stads första årsberättelse.25 I januari 1972 
firades Esbos upphöjning till stad med stora festligheter. Esbo 
köpingsfullmäktige inledde ett möte i Alberga den 22 decem-
ber 1971 kl. 17:30 och i föredragningslistan hade följande punkt 
skrivits upp: ”Beslut rörande Esbos stadsförklaring”.26 Den-
na betydande händelse högaktades med en jubileumssession 
den 1 januari 1972. I föredragningslistan för den kl. 12 inled-
da sessionen hade förutom en likadan punkt som den ovan-
nämnda tillagts ”Kulturfunktionernas utveckling”.27 Orden som 
skrevs i protokollet från denna session, inledde officiellt det 
mycket omtalade kulturcentrumsprojektet:

Stadsfullmäktige torde besluta, att 
stadsstyrelsen omedelbart vidtar 
förberedande åtgärder för uppförande 
av ett aktivt kulturcentrum för de 
esbobor, som ägnar sig åt musik och 
annan konstutövning.”28

Esbo köping hade blivit stad. Festligheterna inleddes redan 
under nyårsafton, då många blivande stadsbor hade samlats 
för att fira på olika håll i Esbo: i Hagalund, Alberga, Sökö och 
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Morby. Utöver festligheterna höll fullmäktiges ordföranden tal 
i alla de regionala centren i Esbo. I Hagalund hölls talet av 
I vice ordförande Erkki Laine och i Sökö av II vice ordföran-
de Björn Immonen. I Morby intogs talarstolen av biträdande 
stadsdirektör Lauri Honkanen och i Alberga kunde man lyssna 
till fullmäktiges ordförande Seppo Westerlunds tal. Festlighe-
terna fortsatte till midnatt: ”Efter talen var det exakt vid mid-
natt dags för stadsdeklarationen. I Hagalund lästes den upp av 
köpingssekreteraren Torsten Johansson.” Festen kulminerade 
i fyrverkeri och leve-rop. Jubileumssessionen på det nya årets 
första dag genomsyrades av samförstånd vilket även syntes i 
de första besluten som fattades. Bland dessa var ett löfte om 
att inleda planeringen och sedermera förverkligandet av kul-
turcentret så snabbt som möjligt. I Länsiväylä påminde man 
i festyrseln även om de skyldigheter som den nya stadens 
beslutsfattare hade gentemot invånarna: ”Upphöjningen 
till stad kräver också ett stadslikt tänkande. Efter en tid av 
inlärning och orientering måste vi bättre kunna betjäna själva 
stadsinvånarna, esboborna.”29

Efter att kulturcentret hade öppnats år 1989, skrev Länsiväyläs 
rutinerade huvudredaktör Uolevi Itkonen om den långa väntan 
som hade blivit betydligt längre än vad man ursprungligen tänkt:

”Orsaker till långsamheten är svåra att förstå. Kanske kultur-
centret hade stått färdigt tidigare om det skulle ha funnits 
verkliga projektdragare i stadens maskineri. Klart är att man 
inte vågade tala om eller verka för kultur i 1970-talets Esbo.”30

Itkonen hade rätt i att vägen mot det färdiga kulturcentret var 
lång och utmanande. Kulturpåverkarna och stadsborna i Esbo 
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gav ändå sitt stöd åt projektet från första början. Speciellt i 
och med upphöjningen av Esbo till stad fördes en livlig diskus-
sion om kulturens betydelse och man försökte sprida kunskap 
om kulturlivet i Esbo. 

Musikkännaren Pekka Gronow skrev en text i Suomen Sosiali- 
demokraatti år 1972 vari han konstaterade att ”stadsvärdigheten 
förpliktade” även en ung stad som Esbo. Gronow hänvisade 
med sin text till Esbos bildningssektors biträdande stadsdi-
rektör Mauri Alasaaris skrivelse, i vilken han kallade Esbo ”en 
kommande kulturstad”. Alasaari hade lovat att kulturverksam-
heten skulle utvecklas i Esbo under de kommande åren. ”Nu 
skulle det alltså vara hög tid att påbörja diskussionen om Esbo 
stads kulturpolitik”, menade Gronow.  Enligt honom måste Es-
bos kulturliv hitta sin egen röst och inte endast ta modell av 
andra städer, exempelvis Helsingfors. Det fanns nu en unik 
möjlighet att utveckla Esbos kulturtjänster i en riktning som 
i bredare bemärkelse beaktade alla stadens invånares kultur-
behov.31

1. Kulturliv före kulturcentret
Drömmen om ett kulturcentrum hade funnits redan många 
decennier innan det stod färdigt. En tidsresa tillbaka till de 
första skedena i kulturcentrets historia för oss ända till 1953, 
då Asuntosäätiö ordnade en arkitekttävling för planerandet av 
trädgårdsstaden Hagalunds centrum. Första pris i tävlingen 
gick till arkitekt Aarne Ervi och hans assistenter, arkitekterna 
Olli Kuusi och Tapani Niironen, för deras plan ”Don Hertzens 
by”. I sin centrumplanering placerade Ervi en teaterbyggnad 
på den plats vid bassängen i Hagalunds centrum där kultur-
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centret tiotals år senare skulle stå.32 Trädgårdsstadens cen-
trumplanering ”Don Hertzens by” var det första steget mot det 
Hagalund som vi känner idag.33

Det grundades en understödsförening för byggandet av ett 
kulturcentrum i Hagalund redan 1964.34 Flera betydande poli-
tiker och representanter för närings- och kulturlivet gick med 
i föreningen. Bland medlemmarna fanns bland annat musiklä-
rare Erkki Pohjola, skulptör Heikki Konttinen, bankdirektör 
Pekka Pesola, riksdagsledamot Aaro Stykki, teaterregissör Aili 
Montonen-Rinne och konstnär Kauko Käyhkö.35 Den långvariga 
diskussionen om kulturens betydelse hördes och det fanns en 
vilja att ge den utrymme och synlighet. 

Utvecklandet av och stödet för kulturlivet fanns likväl långt 
innan Esbo blev stad. Redan 1958, då Esbo fortfarande var en 
landskommun, grundades ett museum enligt fullmäktiges be-
slut. Som en del av Esbos 500-årsjubileum grundades muse-
et på Glims gård och verksamheten sköttes inledningsvis av 
Esbos hembygdsnämnd.36 Nuförtiden är Glims en del av Esbo 
stadsmuseum som även innefattar KAMU, villamuseet Villa 
Rulludd, skolmuseet Lagstad och skärgårdsmuseet Pentala.37 

Förutom museiverksamheten har det även bott och verkat fler-
talet aktiva lokala konstnärer och kulturanhängare i Esbo och 
där har även under flera årtionden ordnats kulturrikt program 
ämnat åt alla invånare. Espoon lystit ordnades första gången 
år 1963. Evenemanget har organiserats av varierande nämnder, 
bland andra hembygds-, kultur-, fritids-, och ungdomsnämn-
den, innan huvudansvaret för arrangemangen överfördes på 
Espoon kaupunginosayhdistysten liitto (EKYL). Meningen var att 
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Espoon lystit skulle höja lokalsamkänslan och vara ett eve-
nemang för esbobor. Dess huvuduppgift var att ge publicitet 
åt det lokala hembygdsarbetet.38 Tapiolan Kilta ry ordnade för 
första gången år 1969 den höstliga stadskarnevalen Tapiolan 
syyslystit. Asuntosäätiö var en av evenemangets viktigaste un-
derstödjare. Tapiolan Kilta ry grundades år 1956 och är fort-
farande en av Esbos mest aktiva invånarföreningar.39 År 1972 
ordnade Esbo kulturnämnd för första gången evenemanget 
Luova Espoo som under en veckas tid presenterade kultur-
verksamheten i Esbo.40 Nuförtiden firas Esbodagen varje år 
i Esbo. Sista lördagen i augusti har etablerats som festdag. 
Firandet av Esbodagen härstammar från olika byafester och 
evenemang som har ordnats i Esbo under olika decennier. Of-
ficiellt blev firandet av Esbodagen en tradition den 27 augusti 
1992. Datumet är det samma som för undertecknandet av stif-
telseurkunden för Esbo gård 1556.41

Den första professionella teatern i Esbo, Teatteri Hevosenken-
kä, grundades år 1975 med en repertoar riktad åt barn och fa-
miljer. Teatern grundades av systrarna Kirsi Siren (tidigare Aro-
paltio) och Sara Siren (tidigare Popovits), vilka båda var proffs i 
branschen; Kirsi som teaterregissör och Sara som scenograf.42 
Esbo Stadsteaters understödsförening grundades år 1984 med 
det centrala målet att stöda teaterkonsten och få i gång en 
stadsteaterverksamhet i Esbo. Esbo Stadsteater inledde sin 
verksamhet år 1989 då Esbo kulturcentrum öppnades.43

Esbo kulturnämnd startade en åt barn och vuxna riktad kom-
munal filmklubbsverksamhet år 1976. De vuxna kunde lösa in 
ett säsongskort för detta, medan visningarna var gratis för barn. 
De vuxnas filmklubb höll inledningsvis sina visningar i Kino Ta-

17





piola och barnens dito ordnades bland annat i skolor och bib-
liotek i Mattby, Olars, Karabacka och Stensvik.44 Filmklubbar-
na visade högkvalitativa långfilmer och blev populära. Under 
1970-talet utvidgades deras verksamhet45 och under 1980-ta-
let planerades en egen filmfestival i Esbo. År 1990 arrangera-
des för första gången Espoo Ciné-festivalen som fortfarande är 
ett årligen återkommande högklassigt kulturevenemang.46

Många kulturskapare positionerade sig bakom kulturcentrums-
projektet under 1970-talet. Espoon kuvataiteilijat ry grundades 
år 1969 och föreningen förde samman konstnärer och konst-
branschens påverkare i Esbo.47 Espoon kirjailijat grundades 
samma år och bland föreningens ursprungliga medlemmar 
fanns bland andra Liisa Vuoristo, Eeva Kilpi, Bo Carpelan och 
Tauno Yliruusi. Föreningens första mål var att slå ihop sig med 
Espoon kuvataiteilijat ry och med gemensamma krafter få till 
stånd grundandet av Esbo kulturnämnd. Som en följd av hårt 
arbete gick denna dröm i uppfyllelse.48 Även den livliga diskus-
sionen kring kulturcentret förde samman inflytelserika perso-
ner i Esbo.49

År 1976 inlämnades en skrivelse för byggandet av det i Hagalund 
planerade kulturcentret. Det var adresserat till stadsdirektör 
Teppo Tiihonen och biträdande stadsdirektör Mauri Alasaari. 
Skrivelsen var författad av Tapiolan Kilta ry och 23 andra för-
eningar i Hagalund, samt undertecknad av rektor Kyösti Kaski-
rinne, informationschef Niilo Teerimäki ja vice häradshövding 
Ukko Kiviharju. I skrivelsen ställdes ett krav att Esbo kultur-
centrum skulle byggas så snabbt som möjligt. Stadsdirek-
tör Tiihonen och biträdande stadsdirektör Alasaari hänvisade 
båda till ekonomiska skäl som orsak till fördröjningen. Alasaari 
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kommenterade ändå till tidningen Pääkaupunki i lovande ton: 
”Inom bildningssektorn är kulturcentrets förverkligande i mitt 
tycke den första och viktigaste saken efter skolorna.” Biträ-
dande stadsdirektör Alasaari stödde alltså offentligt kultur-
centrumsprojektet även om han tills vidare sade sig prioritera 
bygget av skolor.50

Hagalund var på 1970-talet redan ett stort centrum för kultur. 
Hagalunds samskola lade grunden för högkvalitativ musikun-
dervisning. Esbo musikinstitut grundades år 1963. Den inter-
nationellt kända Tapiolakören och dess dirigent Erkki Pohjola 
var redan ett vedertaget begrepp i Esbo musikliv. Det av Martti 
Lappalainen lotsade Espoo Big Band steg till toppen i den fin-
ländska jazzmusiken under 1980-talet och fick även interna-
tionellt erkännande. 

”Utrymme för kultur”

Kulturens samhälleliga betydelse betonades som en del av 
välfärdsstatens byggande.51 Den kulturpolitiska verksamheten 
var ännu under 1950-talet trög och fick först upp farten un-
der 1960-talet. Under årtiondet betonades den vetenskapliga 
forskningen och definitionerna av de begrepp som användes 
om kultur steg till ytan i den samhälleliga diskursen.52 Under 
1960–1970-talen  började man aktivt bygga ut en statlig kul-
turpolitik i städer och kommuner.53 I Kulttuuritoiminnan kä-
sikirja skrev Timo Kukkasmäki att 1970- och 1980-talens fram-
steg inom kulturpolitiken bottnade i statens konstkommittés 
betänkande (1965 A:8) som gavs år 1968.54 I betänkandet kon-
staterades bland annat följande: ”Konsten är en del av livet 
i det moderna samhället.”55 Enligt Kukkasmäki uppmuntrade 
kommittén den konstnärliga verksamheten. Han ansåg att sta-
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tens konstkommittés betänkande var startskottet för den kul-
turpolitiska verksamheten och främjandet av kulturen.56

De samhälleliga strömningarna under 1960-talet känneteck-
nades av en strävan till förnyelse. Jämlikhet var ett av de un-
der årtiondet dominerande idealen. Decenniet var också en tid 
av samhälleligt engagemang, speciellt bland ungdomen. Det 
grundades ensaksrörelser och föreningar så som till exempel 
Yhdistys 9 som stödde jämlikhet mellan könen och fredsrö-
relsen Sadankomitea. År 1968 har blivit allmänt uppfattat som 
en kulmination av den brytningstid som pågick inom kulturen 
under 1960-talets.57 Inspirerade av de internationella studen-
trörelserna, ockuperade studenter i Helsingfors Gamla stu-
denthuset i november. De krävde bland annat en förnyelse av 
undervisningen. Detta skedde just innan Helsingfors universi-
tets studentkårs 100-årsjubileum.58

En väsentlig reform som främjade jämlikhetsidealet var den 
i riksdagen år 1968 godkända grundskoleramlagen. Ramlagen 
och den på den baserade grundskoleförordningen trädde i 
kraft år 1970.59 Efter grundskolereformen flyttades blicken till 
kulturpolitiken. Man började utveckla det samhälleliga kultur-
livet i en mer jämlik riktning med offentliga medel. Mot slutet 
av 1960-talet började man i kommunerna planera och bygga 
olika kommunala kulturbyggnader och andra offentliga utrym-
men.60

Demokratisering blev en ledstjärna i 1970-talets kulturpolitik 
och med detta följde en tanke om att kulturen skulle finnas 
till för alla. I linje med detta ansågs det viktigt att införa kul-
turtjänster i medborgarnas vardagliga miljö.61 Den av Arvo Salo 
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ledda kulturkommittén (1974 A2) omdefinierade på 1970-ta-
let de kulturpolitiska målsättningarna. Begreppet kulturpolitik 
breddades och man ansåg att det även inbegrep produktionen 
av, tjänsterna och den kreativa verksamheten kring konst och 
kultur.62 I kulturkommitténs betänkande från 1974 utformades 
kulturverksamhetens statsandelar samt frågor gällande lag-
stiftning.63 På 1960-talet svarade bildningsstyrelsen för Hel-
singfors stads kulturverksamhet, med ansvar bland annat över 
stadsmuseet, arbetarinstitutet och biblioteksverksamheten.64 
I Helsingfors påbörjades reformer av kulturadministrationen år 
1977 och år 1979 inleddes verksamheten i kulturnämnden och 
kulturcentralen som sorterade under den förstnämnda.65

I Esbo var det hembygdsnämnden som svarade för kulturfrå-
gorna innan det grundades en egen kulturnämnd. Utgående 
från ett beslut av köpingsfullmäktige grundades konst- och 
kulturnämnden år 1969, som sedan bytte namn till kultur-
nämnden 1971. Författaren och konstnären Henrik Tikkanen 
valdes till kulturnämndens första ordförande och Eeva Ahti-
saari, som tidigare hade fungerat som hembygdssekretera-
re, blev den nya nämndens sekreterare. Bakom beslutet att 
grunda nämnden fanns en vilja att utveckla kulturverksam-
heten och ett hopp om att kulturevenemang skulle ordnas i 
det snabbt växande Esbo.66 Verksamheten låg till en början till 
stor del i de lokala kultursupportrarnas, föreningarnas och or-
ganisationernas händer.

Kulturnämnden publicerade år 1971 en utredning om kultur-
verksamheten Esbo. Politices doktor Pauli Juuti utförde en in-
tervjubaserad studie år 1970 och utöver kulturverksamheten 
kartlade han även kulturbehovet och kulturadministratio-
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nen i köpingen. Representanter för både offentliga och pri-
vata organisationer och inrättningar intervjuades och utöver 
detta fick 300 esbobor besvara ett frågeformulär som kartla-
de kulturverksamheten.  Studien klarlade att kulturverksam-
heten var koncentrerad till Hagalund och Alberga medan det 
knappt fanns några kulturfunktioner i norra Esbo. Enligt kul-
turaktörerna borde det erbjudas mer utrymmen åt kulturen i 
Esbo, bättre finansiering för kulturverksamheten, samt verk-
samhetsorganisatörer.67 Följande decennium förde med sig 
dessa önskade reformer då en ny kulturverksamhetslag trädde 
i kraft år 1981. I och med detta lagstadgades kommunernas 
kulturverksamhet.68

Esbos första kulturombud, FM Aino Räty-Hämäläinen (saml.) 
såg tillbaka på kulturverksamhetens utmanande begynnelse-
år i sina memoarer Voileipäkiviä. Det fanns inga dedikerade 
utrymmen för kulturen i Esbo, men större byggnader så som 
skolor, kyrkor och bibliotek utnyttjades då evenemang ordna-
des. Den största utmaningen enligt henne var att ordna konst-
utställningar: ”Hur ska man kunna ställa ut konst på någon 
skolas gymnastiksalsvägg eller på stadshusets mörka, dunk-
la väggytor?”69 Räty-Hämäläinen fungerade senare under sin 
karriär bland annat som Helsingfors kulturdirektör. 

Mot slutet av år 1976 ordnade Länsiväylä en kulturpolitisk 
skrivtävling. I tävlingens jury satt bland annat rektor Erkki 
Pohjola, kulturombudet Aino Räty-Hämäläinen och profes-
sor Heikki von Hertzen.70 Totalt 44 bidrag deltog i tävlingen. 
Med hjälp av tävlingen ville man föra fram Länsiväyläs läsares 
synpunkter och tankar kring utvecklandet av Esbos kulturliv. 
De bästa skrivelserna publicerades i tidningen efter tävlingen.71 
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Marja Haapio vann tävlingen med sin text ”Espoo luovaksi läpi 
vuoden” och fick som pris en resa till London.72 I en ledarspalt 
publicerad i Länsiväylä år 1977 funderades det på kulturens 
tillstånd i Esbo. Observationerna bottnade sig i de tankar som 
framförts i tävlingen året innan och de den allmänt rådande 
stämningen:

Kulturskriftstävlingen ordnad av 
Länsiväylä visade konkret att det finns 
både ett dolt kulturbehov och mentala 
resurser i Esbo.”

Ledarspalten tog också ställning till utrymmesfrågan som 
länge vädrats i den offentliga diskussionen. Man höll med 
budskapet i den vinnande texten: utrymmesbrist borde inte 
få försvåra kulturverksamheten. Det betonades att kulturcen-
tret borde byggas så snabbt som möjligt. Detta sågs som en 
självklar lösning på problemet: ”Om det är vid Hagalunds kul-
turcentrum som skon klämmer så låt oss driva igenom dess 
förverkligande tillsammans, vi får göra det på talko.”73 Behovet 
av kulturutrymmen var stort.
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2. Esbos kulturliv koncentreras till 
Hagalund

Hagalunds roll som geografisk mittpunkt för Esbos kulturliv 
förstärktes när beslutet att bygga kulturcentret på tomten 
bredvid centrumbassängen fattades. Asuntosäätiö beslöt un-
der sin 20-års jubileumssession den 22 november 1971 att do-
nera tomten till Esbo köping, vilket säkerställde byggandet av 
kulturcentret på det ställe som ursprungligen varit tänkt för 
Aarne Ervis teater. Asuntosäätiös jubileum uppmärksamma-
des med festflaggning i ett enkom för tillfället festligt upplyst 
Hagalund. Även republikens president Urho Kekkonen var när-
varande vid jubileumssessionen. Bakgrunden till Asuntosäätiös 
donation var en vilja att främja kulturcentrets byggande i Esbo 
och understöda kulturlivet, och speciellt musiken, i området.74

Hagalund anses med fog vara centret för Esbos kulturliv. Den-
na uppfattning har förstärkts då flera av stadens kulturutrym-
men har placerats och många av stadens kulturpersonligheter 
har verkat där. Esbos tidigare biträdande stadsdirektör Liisa 
Tommila sade: ”Det har varit Esbos lycka att staden har varit 
hem för framträdande konstnärer och passionerade opinions-
bildare.” Enligt Tommila är det ingen självklarhet att berömda 
konstnärer så här starkt har velat påverka och utveckla sin 
hemstads kulturliv.75 Enligt Esbos f.d. chef för bildningssek-
torn, Seppo Suihko, skulle kulturcentret inte ha kunnat byggas 
någon annanstans än Hagalund: ”Det var förstås Ervis vision, 
och Hagalund var och är ett så stort brand”. Perioden mest in-
flytelserika kulturpersonligheter verkade också i Hagalund när 
man började föra kulturcentrumsprojektet framåt.76

25



Ett betydelsefullt centrum för kulturen i Hagalund är förut-
om Esbo kulturcentrum även utställningscentret WeeGee. 
WeeGees första våning öppnades för publik år 2006 i det av 
Aarno Ruusuvuori ritade huset, som tidigare fungerat som 
Weilin & Göös tryckeri.77

Hagalund har även bevarat sin attraktion som bostadsområ-
de.78 Emeritus professor Riitta Nikula ser Hagalund som ett 
helhetskonstverk.79 Enligt henne utgjordes trädgårdsstaden då 
den stod färdig en noggrant planerad och utformad helhet, 
grundad på idealen om social gemenskap och tillgänglighet 
för familjer ur olika samhällsklasser.80 I Hagalunds stadsbild 
kan man fortfarande se trädgårdsstadens olika byggnads-
faser. Stadshistorikern Anja Kervanto Nevanlinna menar att 
Hagalunds styrka ligger i de historiska skikt som bevarats i 
stadsbilden och med hjälp av vilka stadsdelens karaktär kan 
bevaras även i framtiden. Enligt Kervanto Nevanlinna ”döljer 
där sig även löftet om Hagalunds framtid.”81 

Förändring är en ofrånkomlig del av stadslivet och -byggnatio-
nen, men samtidigt är det viktigt att slå vakt om och visa re-
spekt gentemot det förflutna samt bevara kulturmiljön då nya 
projekt planeras. Så har man även i huvudsak gjort i Hagalund. 
Där kan man fortfarande gå omkring i de vackra parkområ-
dena mitt bland de skickligt utformade byggnadshelheterna. 
Samtidigt har nya bostäder och tjänster för områdets invånare 
byggts och anpassats kring det historiska byggnadsbeståndet.

Den kulturhistoriska miljön i Hagalund och Esbo kulturcen-
trum hör oskiljaktig samman. Ändå tillhörde förstås kultur-
centret då det väl stod färdigt alla esbobor och det är även de 
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som skapade centrets betydelse och gav det mening. I nästa 
kapitel presenteras de personer som var extra viktiga i Esbos 
kulturliv och särskilt i kulturcentrumsprojektets olika faser. 

Regionen Hagalund är även idag starkt bundet till arvet efter Hag-
alunds trädgårdsstad. Publicitet var viktigt för trädgårdsstaden och 
projektet väckte även stor uppmärksamhet internationellt. Bo-
stadsområdet fick sitt namn år 1953 genom en namntävling, där det 
Kalevala-tematiska Tapiola valdes till vinnare genom publikomröst-
ning.82 I kulturcentret värnades det även senare om den Kalevalain-
spirerade namntraditionen då föreställningssalarna döptes till Tapi-
olasalen och Louhisalen.83

Trädgårdsstaden Hagalund byggdes på Hagalunds herrgårds marker. 
Herrgårdens siste ägare, Arne Grahn, var Paul Sinebrychoffs hus-
tru Fanny Sinebrychoffs (född Grahn) brorson och hade ärvt den av 
dess tidigare Sinebrychoffska ägare. Grahn sålde största delen av 
herrgårdens marker åt Finska befolkningsförbundet år 1951.84 Han 
bodde dock med sin fru i herrgården ända till sin död år 1989.85 
Av arkitekt Otto-I. Meurman beställde Grahn en plan, enligt vilken 
tanken var att ändra den gamla herrgårdens marker till ett nytt bo-
stadsområde.86 Efter att Meurman avsagt sig projektet då planerna 
förändrats märkbart, steg en grupp unga arkitekter fram för att pla-
nera trädgårdsstaden Hagalund: Aarne Ervi, Aulis Blomstedt, Mar-
kus Tavio och Viljo Revell. Var och en av dem har spelat en betydel-
sefull roll i finländsk arkitekturhistoria.87

Det fanns flertalet bakgrundsfigurer i Hagalunds trädgårdsstad, va-
rav den troligen mest kända var vicehäradshövding Heikki von Hert-
zen, som även titulerats som Hagalunds far. von Hertzen var ordfö-
rande i Finlands befolkningsförbund och även det år 1951 grundade 
Asuntoliittos verksamhetsledare.88 Asuntosäätiö grundades av sex 
vid tiden betydelsefulla och inflytelserika medborgarorganisationer 
(FFC, Finland befolkningsförbund, Mannerheims barnskyddsför-
bund, Finlands civil- och beväringsinvalidförbund (numera invalid-
förbundet), Tjänstemannaförbundet och Hyresgästernas centralför-
bund.)89 En av Asuntosäätiös centrala uppgift efter dess grundande 
blev att planera och bygga ett nytt och idealiskt bostadsområde i 
form av Hagalund.90  Vid planeringen av trädgårdsstaden strävade 
man till att förverkliga en naturnära stadsplan, där en miniatyrstad 

27



reste i trädgårdsmiljö.91 En central målsättning för Asuntosäätiö var 
att skapa ett trevligt bostadsområde för olika samhällsklasser.92 
Trädgårdsstaden har bevarat sin attraktion som en betydelsefull del 
av stadsdelen Hagalunds historia.

(Tändsticksask tillverkad av Tulitikku Oy på beställning av  
Asuntosäätiö, Esbo stadsmuseum, Asuntosäätiö, 1968, 1972,  
okänd fotograf.)
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Opinionsbildare i Esbos kulturliv

Invigningen av Hagalunds centrum den 16 november 1959. Till 
vänster arkitekt Aarne Ervi och Asuntosäätiös verksamhetsledare, 
vicehäradshövding Heikki von Hertzen samt Ervis fru, skådespelaren Rauni 
Luoma. (Esbo stadsmuseum, Asuntosäätiö. Fotograf: Eero Troberg 1959.)
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Aarne Ervi

Aarne Ervi (1910–1977) var ett av de framstående namnen i fin-
ländsk arkitektur. I början av sin karriär arbetade Ervi i Alvar Aal-
tos arkitektbyrå och senare var han delaktig i de tidiga skedena 
av trädgårdsstaden Hagalunds planering.93 Ervi är speciellt känd 
för de objekt han ritat i Hagalunds centrum. Till dessa hör bland 
andra Hagalunds köpcenter (1959–1961), Centraltornet (1961), 
Hagalunds simhall (1962) samt Heikintori (1968).94

Han vann även den arkitekttävling som ordnades av Asunto-
säätiö år 1953, då man försökte få fram en centrumplan för 
Hagalund. Första pris gick till Ervis ”Don Hertzens by”.95 I täv-
lingsprogrammet för den arkitekttävling som senare ordnades 
med anledning av Esbo kulturcentrums planering, stipulerades 
det att det kommande kulturhuset ”måste passa in i Hagalunds 
omkringliggande kulturmiljö”.96 Det område som fanns runt det 
kommande kulturcentret bestod främst av objekt ritade av Ervi. 
Han erhöll senare under sin karriär professorstitel år 1967.97

Heikki von Hertzen

”Hemmet är samhällets hjärta”, så skrev samhällspåverkaren 
Heikki von Hertzen (1913–1985) i sitt av Finlands befolknings-
förbund publicerade verk Koti vaiko kasarmi lapsillemme.98 Då 
man talar om von Hertzen kan man inte låta bli att nämna det 
inflytande han utövade gällande byggandet av trädgårdssta-
den Hagalund. I Tapiola elämää ja arkkitehtuuria skriver Timo 
Tuomi att von Hertzens beslutsamhet och målmedvetenhet till 
stor del möjliggjorde trädgårdsstadens byggande.99
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Till utbildningen var von Hertzen jurist och han hade redan un-
der studietiden varit intresserad av samhälleliga frågor.100 Han 
blev vicehäradshövding år 1947 och senare under sin karriär 
erhöll han även professorstitel. I början av sin professionella 
karriär fungerade han som Finlands befolkningsförbunds verk-
samhetsledare från 1943 och år 1951 fick han samma roll i det 
samma år grundade Asuntosäätiö.101 Den sistnämnda donera-
de tomten som kulturcentret kom att stå på.102 von Hertzen 
var en av kulturcentrumsprojektets långvariga mecenater. Ut-
över detta var han åren 1979–1980, som Asuntosäätiös ordina-
rie medlem, verksam i den jury som tillsattes för att bedöma 
bidragen i arkitekttävlingen för kulturcentrets planering.103

Erkki Pohjola

Erkki Pohjola (1931–2009) är bäst känd som Tapiolakörens 
grundare och dirigent samt som musikpedagog. Han erhöll 
professorstitel år 1984. Även Pohjolas syskon har alla merite-
rats inom musikvärlden.104

Pohjola fungerade som Hagalunds samskolas musiklärare år 
1963–1981, Esbo musikinstituts rektor år 1964–1988 och Tapi-
olakörens dirigent till och med år 1994. Utöver detta var Pohjo-
la delaktig i utgivandet av Musica-läroböckerna.105

Pohjola hade en oersättlig inverkan på Hagalunds och Esbos 
musikliv. Han sporrade Tapiolakören till internationell fram-
gång och kören blev känd världen runt. I sin bok Tapiola Sound 
funderade Pohjola mycket på sin karriär och hur det var att 
växa upp i en musikalisk familj. Sin egen väg till kördirigent 
karaktäriserade han på följande sätt: ”Till min förvåning har 
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jag till och med märkt att mitt personliga trauma av min sena 
väckelse inom musiken [...] genom envis kompensation om-
vändes till min kraftkälla.”106

Erkki Pohjola gick bort år 2009. I en nekrolog i Helsingin Sano-
mat skrev musikkritikern Hannu-Ilari Lampila att Tapiolakö-
rens framgång bottnade i Pohjolas förmåga att hjälpa barn och 
unga att identifiera sina egna förmågor. Lampila skrev: ”[...] Po-
hjola berättar offentligt om nyckeln till sin framgång: han hade 
förmågan att hitta ett gemensamt språk med barn och unga. 
Här var hans mysande, humoristiska habitus i kombination 
med effektivitet och målmedvetenhet till avgörande hjälp.”107

Samma målmedvetenhet, samarbete och iver för musiken 
syns fortfarande i Tapiolakörens verksamhet. Kari Ala-Pöllänen 
blev körens konstnärliga ledare år 1994. Efter honom tog Pasi 
Hyökki, som påbörjade sin musikaliska karriär i Tapiolakören, 
över ledarskapet från och med år 2008.108
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Tapiolakören och körens dirigent Erkki Pohjola fotograferade framför 
Centrumbassängen i Hagalund. Bakom körens framgång låg enligt Pohjola 
många faktorer, varav en av de viktigaste var samarbete. I Tapiola Sound 
funderade Pohjola på orsakerna till framgången och tog diskuterade även 
vilket sätt han tyckte att kören skulle ledas på: ”En musikaliskt begåvad 
person är inte en bra ledare om personen i fråga inte kan motivera 
unga människor och de vuxna som arbetar i körens organisation till 
samarbete.”109 Tapiolakören utgjordes av 8–19-åriga unga, som utöver 
sång även spelade minst ett instrument. I kören sammanvävs talang, 
musikiver och uttrycksfull sång.110 
(Esbo stadsmuseum, Asuntosäätiö 1967–1972, okänd fotograf)



Martti Lappalainen

Martti ”Mape” Lappalainen (1941–2011) fungerade i början av 
sin karriär som lektor i Hagalunds samskola efter att ha ut-
examinerats som musiklärare från Sibeliusakademin. Lappa-
lainen kom senare att etablera sig som en av Finlands mest 
betydelsefulla jazzmusiker. Han grundade Tapiola Big Band 
under sin verksamhetstid på samskolan och senare startade 
han gruppen Espoo Big Band, som han ledde livet ut. Ensem-
blen nådde både inhemsk och internationell framgång.  För 
den allmänna publiken blev Lappalainen ett igenkänt namn 
sedan han grundat April Jazz-festivalen år 1987. Även den blev 
populär såväl bland inhemsk som utländsk publik och arrang-
eras fortfarande.111  År 1986 erhöll Lappalainen det ansedda 
Yrjö-priset av Finlands Jazzförbund. Priset delas ut årligen på 
de riksomfattande jazzdagarna åt en meriterad jazzmusiker.112 
Lappalainen grundade även den självständig pop och jazzlin-
jen Ebel i Esbos musikinstitut, med den huvudsakliga målsätt-
ningen att utveckla mångsidig musikalisk talang.113

Arto Sipinen

Arkitekt Arto Sipinen (1936–2017) var under sin långa och me-
riterade karriär en del av den finländska arkitekturens fram-
gångssaga. Sipinen är särskilt känd för de kulturcentra han 
ritat. Förutom Esbo kulturcentrum har han även ritat S:t Mi-
chels konserthus och Imatra kulturcentrum. Sipinen har ändå 
rent kvantitativt ritat fler stads- och kommunhus än kultur-
centrum.114 Innan han grundade sin egen arkitekturbyrå arbe-
tade Sipinen i Alvar Aaltos och Viljo Revells byråer.115

 Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi      34



Sipinen var en rutinerad del-
tagare i arkitekttävlingar och 
skördade under sin karri-
är stora framgångar i dem. 
Sipinen är fortfarande en 
av de arkitekter som vun-
nit flest första pris i Finland. 
Hans son Ari Sipinen mindes 
att ”under en period kom 
det pris från alla tävlingar”.116 
Kvällen och natten var den 
kreativa tiden för Sipinen, 
som då kunde fokusera på 
att rita utan externa avbrott.  
Ari Sipinen trodde att hans 
fars kreativitet, tävlingssinne 
och det att han satsade så 
oerhört på tävlingsbidragen 
gav honom hans stora framgång. Enligt den yngre Sipinen hade 
hans far också en ”mycket bra högra hand”, alltså arkitekten 
Arto Kiviniemi, i sin arkitektbyrå. Kiviniemi var även med i Esbo 
kulturcentrums arkitekttävling som Sipinens huvudassistent.117 
Slutresultatet var en vinst. Prisnämnden skrev följande i be-
dömningsprotokollet om det vinnande bidraget ”Kuunsilta”:

”Ett särdeles skickligt och vackert presenterat förslag, som 
speciellt från bassängens sida sett erbjuder en rik och intres-
sant arkitektonisk helhet. Den mindre dimensionerade bygg-
naden fungerar även på ett passande sätt som effektiv kon-
trast till speciellt de nya affärsbyggnadernas massiva enhet i 
stadsbilden.”118

Arkitekt Arto Sipinen år 2009 på  
sin sondotters konfirmationsfest.  
(Familjen Sipinens bildsamling.)
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Utöver tävlingsvinster fick Sipinen många utmärkelser under 
sin karriär. Han erhöll bland annat Pro Finlandia-medaljen år 
1990, Esbomedaljen år 1993, professorstitel år 1995 och Bygg-
nadskonstens statliga pris år 1999.119

Georg Dolivo

Georg Dolivo (1945–) fungerade som Esbo stads kulturdirektör 
år 2001–2013. Till utbildningen är han teaterregissör.120 Under 
sin karriär har Dolivo arbetat bland annat som skådespelare 
och artist. Han är även en av originalmedlemmarna i grup-
pen Kivikasvot. Dolivo har arbetat som regissör vid Helsingfors 
stadsteater och Ryhmäteatteri. Därtill har han lett Åbo Svenska 
Teater år 1984–1987 och Svenska Teatern år 1987–1996, samt 
Helsingfors – Europas kulturstad 2000-projektet 1996–2000.121

Efter det sistnämnda projektet anställdes Dolivo som kulturd-
irektör i Esbo.122 Under hans ledning började man bygga Esbo 
till en kulturstad. Bland annat grundades Utställningscentret 
WeeGee en som en konstens och kulturens skådeplats.  Do-
livos spelade även en central roll i EMMAs, alltså Esbo moder-
na konstmuseums, tillkomst. Museet fick sitt namn utgående 
från Dolivos förslag. Som kulturdirektör planerade han även 
Esbo kulturcentrums framtid och under hans period inled-
des planeringen sammanlänkandet av Esbo stadsteaters verk-
samhet med kulturcentret. Dolivo har även innehaft flertalet 
förtroendeuppdrag inom kulturbranschen, som till exempel 
AVEK:s ordförandeskap och Elokuvasäätiös styrelseordföran-
deskap.123 Dolivo erhöll år 2007 Esbomedaljen.
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Länsiväylä

 
Länsiväyläs läsarkrets har växt i takt med Esbo och tidning-
en är nu ett av stadens huvudmedier. Tidningens föregånga-
re var Tapiola Tänään, som grundades av Heikki von Hertzen 
år 1954. År 1964 blev Uolevi Itkonen huvudredaktör för Tapi-
ola Tänään och informationschef för Asuntosäätiö. Från och 
med år 1969 började tidningen utkomma under namnet Län-
siväylä och Itkonen fungerade som huvudredaktör ända fram 
till 1998.124 Tidningen blev central för diskussionen kring kul-
turcentret och där uttrycktes ställningstaganden såväl för som 
emot projektet.
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3. Varför behövs kulturcentra?

Kring sekelskiftet 1900 uppfördes såväl prominenta institutio-
ner som byggnader för kulturliv och administration i Helsing-
fors stadsmiljö. Byggnadsprojekten startades upp på initiativ 
av staten, staden och privata aktörer. Oberoende av byggher-
re blev de färdigställda byggnaderna i huvudstaden nationella 
symboler.125 De byggnader som uppförts för kulturens behov 
har varit viktiga både som skapare av upplevelser och som 
mötesplatser.  Betydande kulturbyggnader är viktiga monu-
ment i stadsbilden men samtidigt institutioner som upprätt-
håller stadslivet, kulturen, konsten och vetenskapen. 

Man började även under samma tid att bygga museer i Euro-
pas stora städer. Trenden återspeglades i Helsingfors, där två 
nämnvärda museer i form av Ateneum (1887) och Finlands Na-
tionalmuseum (1916) grundades. De var båda stora byggnads-
projekt och oersättliga bevarare av nationellt kulturarv och 
nationell historia, som samtidigt fyllde en pedagogisk roll.126 
Finska Teatern grundades år 1872 i understödsföreningens 
hägn. Efter detta blev främjandet av finskspråkig teaterverk-
samhet och planeringen av en egen teaterbyggnad centralt. 
Helsingfors hade redan en rysk och en svensk teater.  Den 
svenska teaterns nya teaterbyggnad Nya Teatern (fr.o.m. år 
1872 Svenska Teatern) stod år 1866 färdigbyggd i änden av Es-
planadparken.127 Byggandet av den finskspråkiga teatern för-
bereddes i årtionden och slutligen stod den av Onni Tarjan-
ne (tidigare Törnqvist) ritade teaterbyggnaden färdig är 1902. 
Den gavs namnet Finlands Nationalteater. Byggnaden var vid 
sitt färdigställande symboliskt sett viktig som estrad för den 
finskspråkiga teaterkonsten.128 År 1911 grundades i Helsingfors 
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ett eget andelslag för att upprätthålla den tvåspråkiga operan. 
Bland andelslagets grundare fanns operasångerskan Aino Ack-
té och pianisten Edvard Fazer. Andelslaget ändrades till ett ak-
tiebolag år 1914 och fick det nya namnet Finska operan. Ope-
ran inhystes i den år 1879 grundade Alexandersteatern år 1919, 
där den ryska teatern tidigare hade hållit till. Operan (numera 
Finlands nationalopera och -balett) fungerade i Alexanderste-
atern ända fram till år 1993, då det nya och moderna ope-
rahuset stod färdigt vid Tölöviken.129 En av Helsingfors äldsta 
kulturinstitutioner är Helsingfors stadsorkester.130 Kompositö-
ren och kapellmästaren Robert Kajanus grundade en orkester i 
Helsingfors år 1882 och år 1914 förenades den med Helsingfors 
symfoniorkester under namnet Helsingfors stadsorkester.131

Mitt i Helsingfors kärna finns det av Axel Hampus Dahlström år 
1870 ritade Gamla studenthuset. Gamla studenthuset forma-
des senare till ett viktigt centrum för ungdomskultur och en 
betydande samlingsplats. Byggnaden har varit hem för Stu-
dentteatern och åren 1969–1993 huserade där ett kulturcen-
trum, upprätthållet av Helsingfors universitet studentkår.132 År 
1958 färdigställdes Kulturhuset i Alphyddan. Huset var ritat av 
Alvar Aalto och byggdes främst på talko av folkdemokratiska 
föreningar. Kulturhuset kom senare att bli en mittpunkt för 
populärmusik.133

De kommunala kultursymbolerna kom för Helsingfors del att 
byggas in i stadsbilden först senare.134 Den länge planerade 
Helsingfors stadsteater stod färdig år 1967 och huset öppna-
des för publik med pompa och ståt. Arkitekterna Timo Penttilä 
och Kari Virta ritade Stadsteatern. Efter att den kommuna-
la teaterverksamheten ansågs tryggad började man från Hel-
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singfors stads sida planera nästa stora kulturhusprojekt: ett 
konserthus.135 Under stadens 150-års jubileumssession gjordes 
beslut om planering och bygge av ett nytt konsert- och kon-
gresshus.136 Det av Alvar Aalto ritade Finlandia-huset öppnades 
högtidligt ett decennium senare i december år 1971. Finlan-
dia-huset, som står bredvid det år 2011 öppnade musikhuset 
och i närheten av andra viktiga kulturbyggnader, är fortfarande 
ett viktig kongress- och konsertcentrum.137

Helsingfors mångsidiga kulturtjänster ansågs vara omfattande 
och högklassig och denna syn vann också publicitet då det 
argumenterades mot att Esbo skulle ha ett eget kulturhus. I 
Espoon Sanomat skrevs det år 1973: ”Esbos urbanisering tilltar 
och kulturbehovet med den”. I skrivelsen konstaterades det 
att Esbo redan ganska länge hade fått ty sig till Helsingfors 
kulturtjänster. Helsingfors hade ingen like när det kom till kul-
turbyggnader: ”Det är omöjligt, till och med onödigt, för Esbo 
att försöka tävla med de institutioner som Helsingfors under 
århundranden förskaffat sig.” Enligt Esbos kulturnämnd borde 
detta ändå inte få vara ett hinder för planeringen och byggna-
tionen av egna kulturtjänster i den växande staden.138 Redan år 
1974 drömde Esbos första kulturombud Aino Räty-Hämäläinen 
om gemensamma kulturevenemang för hela huvudstadsregio-
nen, men avsaknaden av kulturutrymmen i Esbo var ett hinder. 
Eller som hon själv uttryckte det: ”[...] ett sådant [gemensamt 
kulturevenemang] kan man ordna först när även vi i Esbo har 
utrymmen vari man kan ordna något. Ge oss det första kultur-
centret snart – och sedan fler.”139 Jukka Haavisto konstaterade, 
i en skrift som nådde tredje plats i Länsiväyläs kulturpolitiska 
skrivtävling år 1977, om det redan långlivade kulturhusprojek-
tet i Esbo: ”Ett mångfunktionellt kulturcentrum är det första 
projekt vars behandling och utveckling borde påskyndas.”140
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Första gången det funderades mer ingående på planeringen 
av ett sådant mångfunktionellt kulturcentrum i Finland var på 
evenemanget Jyväskylän Kesä år 1968.  Vid det laget fanns det 
redan internationella förebilder på olika håll i Europa. Sverige 
fungerade som en av förebilderna för Finland i grundandet av 
byggnader dedikerade åt kulturen.141

År 1972 utarbetade Marjatta Rahikainen publikationen Kokemuk-
sia ja käsityksiä monitoimikeskuksista åt Esbos kulturnämnd. 
I texten konstaterades att Kulturhuset i Stockholm fungerade 
som ett exempel på en lyckad mångfunktionell kulturbygg-
nad, även om den inte ens var färdigbyggd då publikationen 
överlämnades åt nämnden. Kulturhuset i Stockholm öppnades 
först år 1974 helt och hållet för publik. Sedan dess inaugu-
ration har byggnaden erbjudit scener för professionellt upp-
lagda pjäser, men även lyckats bevara andra kulturfunktioner 
inom sina väggar. Till dessa hör ett bibliotek, en teater, hob-
byverksamhet och utrymmen för fritid. Enligt Rahikainen hade 
man i Sverige redan en lång tradition av sådana är här kultur- 
och fritidscentrum, och dessa byggnader som uppstod kring 
kulturen kallades ursprungligen Folkets hus.142 De hade även 
folkbildande dimension och blev vanliga på 1950-talet. Folkets 
hus-fenomenet hade sin bakgrund i socialdemokratins starka 
ställning inom den svenska politiken.143 I Finland fanns snarare 
än lång tradition av att bygga arbetarnas hus [fi. Työväentalo] 
och ungdomsföreningsbyggnader.  Arbetarnas hus blev vanliga 
speciellt efter generalstrejken 1905.144

Eftersom man fortfarande väntade på igångkörningen av Es-
bos eget kulturcentrumsprojekt, var blickarna inom den lokala 
pressen redan riktade mot de internationella förebilderna. I 
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Länsiväylä berättades det i maj 1977 om det året innan öpp-
nade Pompidou-centret i Paris.145 Denna imponerande helhet 
förenade, enligt kultur- och aktivitetshusens vanliga manér, 
avgiftsfria utrymmen för allmänheten – så som bibliotekens 
olika tjänster – med ett inträdesbelagt modernt konstmuseum 
i byggnadens översta våningar.146

Ett viktigt diskussionsämne vid planeringen av olika regiona-
la kulturcentrum var utbudets tillgänglighet.147 Som byggnader 
kom de regionala kulturcentren att kopplas starkt till kulturpo-
litiken under 1970- och -80-talen och tanken om att kulturen 
var en vital del av människans välmående och måste således 
vara jämlikt tillgänglig för alla. Under 1980-talet var invånarnas 
anpassning till stadslivet och dess ensamhet en av centrala 
anledningarna till huvudbry. Tankegången var att ifall man kun-
de öka den sociala gemenskapen och trivseln i stadsförorterna 
så skulle detta öka invånarnas välfärd. En stadsplanering som 
möjliggjorde interaktion mellan människor, hobbyverksamhet 
och ett mer socialt fritidsliv ansågs inverka positivt på välfär-
den och trivseln.148 

I Helsingfors byggdes Stoa (Östra centrums kulturcentrum) år 
1984. Ungefär tio år senare blev Kanneltalo (1992) och Malmi-
talo (1994) färdiga.149 Ett av de på 1980-talet färdigställda kul-
turcentren var förstås Esbo kulturcentrum som öppnade sina 
dörrar 1989. Utanför huvudstadsregionen byggdes även andra 
kulturcentrum, så som exempelvis Poleeni i Pieksämäki, Mu-
sikcentret i Kuopio, Kaukametsä i Kajana och Järvenpää-huset 
i Järvenpää.150 
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Kultur i Esbo: Det folket  
vill ha skaffar det också!”

I Länsiväylä publicerades i juni 1972 ledaren ”Behövs det kul-
turcentrum i Esbo”. Samma år hade planeringen av Esbo kultur-
centrum officiellt inletts. I ledaren funderade man på hur det 
kom sig att Esbo stads tjänsteutbud ännu inte var på samma 
nivå som exempelvis i Åbo, Tammerfors eller i grannstaden Hel-
singfors. Esbo var en ung stad, men det sågs som viktigt att sta-
den byggdes till en trivsam boningsort för alla invånare. Enligt 
ledaren skulle kultur- och aktivitetscentrum som byggts enligt 
europeisk modell fungera som fokala punkter för invånarna som 
tog del av den regionala och mångsidiga kulturservicen.151

I september 1972 publicerades åter en ledare, denna gång 
under titeln ”Fler kulturtjänster”. I denna önskades fler ut-
rymmen för kulturevenemang, så som teaterföreställningar, 
musikuppträdanden och konserter. I ledaren förundrade man 
sig speciellt över att en stad som hade ”världskänd musik-
verksamhet” inte hade en egen konsertsal. Dock gavs tack åt 
staden för utvecklandet av biblioteksinrättningarna, eftersom 
det hade färdigställts flertalet nya bibliotek i olika stadsdelar.  
Resten av kulturtjänsterna ansågs likväl släpa efter bibliote-
ken. Det fanns ett närmast skriande behov av dessa tjänster 
enligt ledaren: ”Summa summarum borde de nya tillträdande 
ledamöterna i stadsfullmäktige håll i minne att det behövs be-
tydligt fler kulturtjänster i Esbo än vad som finns i nuläget.”152 
Stämningen i ledaren var förväntansfull gällande det sävligt 
tilltagande kulturutbudet. Man fick ändå vänta nästan 20 år på 
det kommande kulturcentret.
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Skedena i planeringen av Esbo kulturcentrum153:

Stadsfullmäktige gör 
beslut om byggandet av 

Esbo kulturcentrum.

Stadsstyrelsen  
besluter att huset  
ska byggas åren  

1975–1976.

Stadsfullmäktige 
godkänner  

lokalprogrammet  
för år 1974.

1.1.
1972

26.6.
1973

20.3.
1974
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Stadsfullmäktige 
godkänner det  

förnyade  
lokalprogrammet  

för år 1978.

Stadsfullmäktige  
tillsätter prisnämnden 

för att förbereda  
arkitekttävlingen.

Stadsfullmäktige 
godkänner  

tävlingsprogrammet 
för arkitekttävlingen.

12.4.
1978

12.6.
1978

26.2.
1979
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II Esbo kulturcentrum 
– Ett arkitektoniskt 
konststycke



Esbo tekniska nämnd lade fram förslaget om att arrangera en 
arkitekttävling för planeringen av det kommande kulturcen-
tret åt Esbos stadsstyrelse redan år 1973.154 Tävlingen blev av 
först i april 1979. Enligt Finlands arkitektförbunds regler måste 
en sakkunnig jury tillsättas för att ansvara för förverkligandet 
av tävlingen. Dess främsta uppgift var att förbereda tävlings- 
programmet och bedöma bidragen. Stadsstyrelsen valde ut 
passande medlemmar.155 Därtill utnämnde även arkitekt-
förbundet sina egna experter till juryn.156 Även Asuntosäätiö 
fick utnämna en egen expertmedlem,157 som även var den enda 
att tillsättas till juryn utan omröstning.158

Juryns uppsättning blev slutligen mångsidig såväl till expert-
områden som till yrkesbranscher representerade.159 Juryn och 
dess ordförande Mauri Alasaari röstade ännu internt om en tre 
personer stark arbetsdelegation vars uppgift det blev att gå 
igenom tävlingsbidragen och granska att de uppfyllde de krav 
som tävlingsprogrammet ställde. Delegationen drog också ett 
annat tungt ok, då den ansvarade för uppdragningen av ett för-
slag till det slutliga avgörandet av tävlingen.160

Redan innan tävlingen offentliggjordes förmedlade pressen 
aktivt nyheter om dess olika skeden. Timo Kukkasmäki, Esbos 
ställföreträdande kulturombud, kommenterade åt Uusi Suomi 
att informationen om arkitekttävlingen kom som en lättnad:

”Bristen på verksamhetsutrymmen är frustrerande. I Esbo görs 
det, speciellt inom musikbranschen, ett stort fostringsarbete 
– vi uppfostrar högklassig konsertpublik åt Helsingfors. Här 
bor även många ledande figurer inom olika konstområden, 
men de saknar arbetsutrymmen.”
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Kukkasmäki var optimistisk gällande färdigställandet av kultur-
centret och beräknade att det borde stå färdigt år 1982. Denna 
uppskattning följde Esbo stadsfullmäktiges verksamhets- och 
ekonomiplans kalkyler, enligt vilka kulturcentret skulle byggas 
åren 1979–1983.161

Juryns medlemmar och experter:

Esbo stadsstyrelses invalda 
jurymedlemmar: bildningssektorns 
vicestadsdirektör Mauri Alasaari, arkitekt 
Timo Tuhkanen, FM Ritva Laatto, PD Pekka 
Linnapuomi, lektor i sjukvård Eila Aro, 
arkitekt Jouni J. Särkijärvi, pianokonstnär 
Ritva Lehterä-Relander, PL Christoffer 
Grönholm och stadsarkitekt Heikki 
Heinonen.

Finlands arkitektförbunds utnämnda 
jurymedlemmar och experter : TL och 
arkitekt Matti K. Mäkinen samt professor 
och arkitekt Erkki Teräsvirta.

Experter valda av juryn: teaterbranschen: 
Aili Montonen-Rinne, Stockholms 
stadsteaters chef Vivica Bandler, 
arbetarinstitutets rektor Raili Kilpi-
Hynynen, bibliotekarie Urpo Lehtonen, 
musikinstitutets rektor Erkki Pohjola, 
bildkonstsekreterare Tuula Karjalainen,  
arkitekt Alpo Halme, kapellmästare Jorma 
Panula, stadsplaneringschef Nils-Erik Fager 
och stadsingenjör Pentti Lehtomäki.

Till arbetsdelegationen valde juryn 
stadsarkitekt Heikki Heinonen, TL och 
arkitekt Matti K. Mäkinen samt professor 
och arkitekt Einari Teräsvirta. Heikki 
Heinonen valdes till delegationens 
ordförande och utöver dess tre 
medlemmar valdes Eero Askolin till 
sekreterare. 

Asuntosäätiös utnämnda ordinarie expert 
i juryn var professor, vicehäradshövding 
Heikki von Hertzen.
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Enligt Finlands arkitektförbunds regler måste det även uppgöras ett omfat-
tande tävlingsprogram för arkitekttävlingen.162 Programmet skapades som 
ett samarbete mellan de av arkitektförbundet godkända och i juryn invalda 
experterna och förbundets tävlingssekreterare.163 Det godkändes sedan av 
Esbo stadsstyrelse och Finlands arkitektförbund innan det publicerades.164

 Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi      50



Som grund för tävlingen användes det förnyade lokalprogram med tillhöran-
de verksamhetsplan som stadsfullmäktige godkänt år 1978.165 I programmet 
publicerades även tydliga och specifika instruktioner om hur tävlingsbidra-
gen skulle uppgöras. Instruktionerna innehöll bland annat information om 
nödvändiga dokument och den önskvärda presentationen av dessa. Alla bi-
drag skulle skickas in under pseudonym innan tävlingstiden gick ut. Därut-
över skulle varje deltagare tillsammans med sitt bidrag skicka två ogenom-
skinliga kuvert, det ena innehållande deltagarens namn och telefonnummer 
och det andra en adress, dit icke belönade bidrag kunde returneras. Vinna-
rens identitet skulle avslöjas för den stora publiken och juryn först när täv-
lingen var över.166 

Bland arkitekter ansågs tävlingen vara utmanande och hålla särdeles hög 
nivå.167 I tävlingsprogrammet definierades tävlingens mål enligt följande: 
”Tävlingens mål är att hitta en, för Hagalunds centrum lämplig, arkitektoniskt 
sett högklassig lösning, vilken möjligast väl uppfyller de mångfacetterade 
användningskrav som ställs på byggnaden, och som därtill är helhetsekono-
miskt sett så förmånlig som möjligt.168 (Programmet och innehållsförteck-
ningen för Esbo kulturcentrums arkitekttävling, Arkitekturmuseet.)
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Helsingin Sanomat under-
rättade om arkitekttävlingen 
för Esbo kulturcentrum den 
12 april 1979.169 Enligt arki-
tektförbundets regler måste 
informationen om tävlingen 
publiceras i tre stora dags-
tidningar samt i SAFA:s egen 
medlemstidning.170 (Päiväleh-
tiarkivet)

 

Juryn väljer det vinnande bidraget

Allmänheten visade stort intresse för tävlingens framåtskri-
dande. Medierna förmedlade regelbundet nyheter om tävling-
ens olika skeden och man väntade spänt på dess avgörande. 
Tävlingsresultatet publicerades i dagspressen och bidragen 
offentliggjordes efter tävlingens slut. Det var även då det vin-
nande bidraget, på rekommendation av juryn, skulle belönas 
med kommissionen att rita Esbo kulturcentrum.171

Totalt mottog juryn 61 tävlingsbidrag under den utsatta täv-
lingstiden.172 Bidragen hade skickats in med de mest fanta-
sifulla namn, ”Kulttuuripesä”, ”Hauen Leukaluu”, ”Ookoo” och 
”Metamorfooseja”.173 Ett bidrag blev diskvalificerat av juryn ef-
tersom det saknade en stor del av de handlingar som hade 
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krävts i tävlingsprogrammet.174 Juryn var vid bedömningen av 
bidragen även berättigad att höra de ordinarie experterna, 
bildkonstsekreteraren Tuula Karjalainen och teatersekretera-
ren Hannele Krohn samt musiksekreteraren Seppo Tuomi utö-
ver de andra experterna.175

Juryn hörde således sakkunniga från olika branscher angåen-
de deras syn på vilket bidrag som var bäst.176 Även musikbran-
schens experter kapellmästare Jorma Panula och Esbos mu-
sikinstituts rektor Erkki Pohjola gav utlåtanden om bidragen.177 
Pohjola betonade i sitt utlåtande speciellt vikten av god akus-
tik i en stor sal, Esbo musikinstituts utrymmesbehov samt 
salarnas funktionalitet.178 Enligt Pohjola vore det bästa alter-
nativet sett till utrymmenas positionering i huset bidrag nr. 9 
”Claustrum”.179 Panula konstaterade i sin tur att ”[...] som det 
framkom under mötet den 2 januari, kan en vinnare inte hittas 
helt utan förändringsförslag.” Han bedömde bidragen främst 
utgående från de planerade utrymmenas kapacitet.180 Det var 
tydligt att varje expert just på detta sätt betonade olika saker 
i sina utlåtanden.181 Dock var det många av uttalandena som 
bland sina toppbidrag satte ”Claustrum” och ”Kuunsilta”.182

Heikki von Hertzen levererade ett extra expertutlåtande till ju-
ryn i form av Tammerfors arbetarteaters sceninspektör Rai-
mo Putkonens skriftliga utlåtande om kulturcentrets lokal-
program.183 von Hertzen var orolig över de utrymmen som 
planerades för teatern och hade därför vänt sig till en sakkun-
nig inom branschen.184 Enligt honom fick teatern inte lämnas 
i skymundan eller överskuggas av de övriga kulturformerna i 
det nya kulturcentret.185 Juryn hade dock redan bett om offi-
ciella utlåtanden av teaterbranschens experter i form av skå-
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despelar-regissören Aili Montonen-Rinne och teaterregissör 
Vivica Bandler.186

Februari 1980 var en spännande månad i tävlingens förlopp 
eftersom det var då segraren skulle koras. Juryn möttes flera 
gånger för att diskutera om de bidrag man bestämt att belö-
na. Varje medlem fick yttra sin åsikt i frågan. Enligt reglerna 
fick endast juryns medlemmar, de utnämnda experterna och 
sekreterarna var a närvarande vid dessa möten. Ett undantag 
gjordes dock för Heikki von Hertzen, som även fick delta, om 
än utan rösträtt. De visiterande experterna fick inte närvara i 
den officiella bedömningen och röstningen, men deras utlå-
tanden hade hörts på förhand.187

Det var arbetsdelegationen som fick till uppgift att sålla ut de 
bidrag som skulle belönas. I deras beslut beaktades förutom 
det ekonomiska perspektivet även bland annat utrymmesbru-
kets effektivitet, byggnadens rymlighet, form och konstruktio-
ner.188 Efter att de kommit överens presenterade delegationen 
sitt förslag på belönade bidrag, samt deras inbördes ordning 
för hela juryn.189 I denna diskuterades sedan delegationens 
förslag och alla medlemmar hade fortfarande chansen att ut-
trycka sin åsikt om tävlingsbidragen. Detta innebar också att 
det var möjligt att ändra den av delegationen föreslagna ord-
ningen på de belönade bidragen. Juryn var oense om huruvida 
det bidrag som av delegationen föreslagits som segrare verk-
ligen var det bästa och därför ordnades en sluten omröstning 
bland de röstberättigade jurymedlemmarna. Kampen om för-
sta pris stod bland tre bidrag: nr. 8 ”Kuunsilta”, nr. 23 ”Pohjan-
tähti” och nr. 10 ”Humoreski miinus”.190
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Röstningen avgjorde att ”Kuunsilta” kunde krönas till segrare 
med en marginal på sex röster. Detta var även det av delega-
tionen föreslagna vinnarbidraget. Även om tävlingens andra-
pris ordnades en ny sluten omröstning, eftersom det även här 
fanns divergerande åsikter i juryn.191 Om lösentagarna, det vill 
säga de bidrag som blev utanför topp tre men ändå erhöll ett 
monetärt pris, var man i alla fall eniga. Efter detta bestämde 
juryn om vilka av de bidrag som skulle belönas med heder-
somnämnanden. Juryn var enig om att även de bidrag som 
nått prispallen skulle kräva substantiella förändringar innan 
något kunde byggas.192

Arkitekttävlingens pris- och lösentagare193:

1. pris till tävlingsbidrag nr. 8 ”Kuunsilta”

2. pris till tävlingsbidrag nr. 23 ”Pohjantähti”

3. pris till tävlingsbidrag nr. 19  
”Punainen villiviini”

1. lösenpris till nr. 10 ”Humoreski miinus”

2. lösenpris till nr. 9 ”Claustrum”

Hedersomnämnande:  
Tävlingsbidrag nr. 34 ”Timantti hangella” 

Tävlingsbidrag nr. 41 ”Kanon” 
Tävlingsbidrag nr. 59 ”Metamorfooseja”
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Enligt tävlingsreglerna var det inte tillåtet att öppna tävlings-
kuverten innan arkitekttävlingens vinnare hade valts. När detta 
hade skett fick juryn äntligen äran att bruka brevkniven och 
avslöja vilka arkitekter som stått bakom de vinnande bidragen. 
Arkitekttävlingens första pris gick till bidraget ritat av arkitekt 
Arto Sipinen.194 Tävlingsdeltagarna fick reda på resultatet 
den 27 februari 1980,195 men det offentliggjordes i full-
mäktigehuset i Esbo centrum först den 29 februari 1980. 
Publikationstillfället öppnades av juryns ordförande Mau-
ri Alasaari, och Matti K. Mäkinen fick äran att presentera 
tävlingens skeden från början till valet av vinnaren.196
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1. Kultur i Kuunsilta
Tidningen Pääkaupunki gladdes åt beskedet om valet av Kuun-
silta197 och även andra tidningar fylldes av glädjenyheterna – 
en segrare hade hittats i form av Arto Sipinens bidrag. I Suo-
menmaa skrevs det att:

”Sipinens bidrag representerar enligt juryn en stabil lösnings-
teknik. Sina många praktiska problem till trots har bidraget 
tack vare sitt starka helhetsgrepp och sin utvecklingsduglighet 
valts till vinnare.”198 

Alasaari och Mäkinen kommenterade om den utmanande och 
högklassiga tävlingen till Helsingin Sanomat. Principerna som 
skulle fungera som grund för tävlingsbidragens planering och 
som fastslagits i tävlingsprogrammet medförde sina egna be-
kymmer. Mäkinen beskrev detta enligt följande:

”Samtidigt som biblioteket önskar tystnad, förorsakar övningar 
i musikinstitutet ljud. Samtidigt som en festklädd publik kan-
ske samlas för att lyssna på Beethovens nionde, kan det hända 
sig att ungdomar i jeans tar sig genom samma aula och garde-
rob till den lilla salen för sitt eget evenemang.”199

I tidningen Demari skrevs det åter om tävlingens ovanligt sto-
ra popularitet. Tävlingen hade väckt intresse bland arkitekter 
och de 60 godkända bidragen som skickats in ansågs vara en 
ansenlig mängd.200 Det är inte osannolikt att arkitekterna hade 
lockats av möjligheten att rita den länge efterlängtade kultur-
byggnaden i Aarne Ervis kulturhistoriskt sett betydande stads-
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miljö intill Hagalund centrumbassäng och -torn.

Arkitekt Arto Sipinen berättade i en intervju med Uusi Suomi 
att han inte hade glömt Ervis vision då han själv ritade sitt 
bidrag Kuunsilta. Enligt Sipinen: ”fick inte Kulturcentret [...] 
överskugga Hagalunds symbol, Ervis centraltorn.”201

Det vinnande bidraget lade grunden för det därefter inled-
da egentliga planeringsarbetet.202 Enligt juryn skulle man re-
kommendera ändringar till vinnarbidraget, med hjälp av vilka 
ritningen skulle vidareutvecklas.203 Esbos kulturnämnd kon-
staterade att de inte skulle ta ställning till byggnadens ar-
kitektoniska uttryck, utan endast fokusera på bedömningen 
av praktiska aspekter så som utrymmets funktionalitet med 
tanke på dess användningsområden.204 I den fortsatta pla-
neringen av bygget ville man fästa speciell uppmärksamhet 
vid utrymmenas tillräckliga storlek. Om detta hade juryn och 
kulturnämnden varit eniga.205 Arto Sipinens Kuunsilta fick ut-
vecklingsförslag i arkitekttävlingens bedömningsprotokoll om 
salarnas, hjälputrymmenas, scenernas samt underhålls- och 
omklädningsrummens planering. Juryn nämnde även i proto-
kollet att speciellt vid planeringen av den lilla salen skulle ut-
rymmets modifiering och ljudisolering tas bättre i beaktande. 
Dessa skulle förändras så att de bättre svarade mot ett tea-
terutrymmes krav. Även i scenarrangemangen önskades för-
bättring.206
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En av Arto Sipinens första skisser av Kuunsilta till arkitekttävlingen. Då han 
funderar på de faktorer som ledde till Kuunsiltas seger lyfte Ari Sipinen fram 
sin fars förmåga att passa in kulturcentret som en del av den av Aarne Ervi 
planerade kulturmiljön och berättade att hans far hade betonat speciellt en 
detalj i sin ritning; Centraltornet planerat av Ervi. Detta hade kanske de an-
dra deltagarna inte tagit i beaktande: det var mycket högt. ”Han vågade rita 
salarna och andra konstruktioner ganska höga så att de reste sig som mot-
vikter till Centraltornet. I omgivningen ser de ju sedan inte höga ut, tornet är 
så dominerande och Ervis simhall och Tapiola Garden-hotellet är igen gan-
ska låga.” En annan omständighet som Ari Sipinen nämner, är vattenspegeln 
som finns i nästan alla hans fars ritningar. Dessa trodde Ari Sipinen att var 
en av de viktigaste faktorerna i hans fars seger.207

(Arkitekt Arto Sipinens skiss över Kuunsilta den 26 augusti 1979.  
Arkitekt Arto Sipinens bildsamlingar.)
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2. Planeringen av Esbo 
kulturcentrum fortskrider

Bristen på föreställnings- och kulturutrymmen var en av Esbos 
största utmaningar vid utvecklandet av kulturverksamheten.208 
Invånarnas intresse för kultur växte och många hade speciellt 
hoppats på fler kulturevenemang och hobbymöjligheter för 
barn och unga. Med hjälp av det av staden erhållna biståndet 
försökte man stöda speciellt olika konstgrenars undervisning 
och denna pedagogiska verksamhet riktades speciellt till just 
barn och unga.209

År 1981 var betydande för Esbos kulturliv även av den 
orsaken att det var första året då den finska staten beviljade 
statsbidrag åt kulturen. Samma år gjorde man även 
förändringar i kultursektorns existerande tjänstebeteckningar. 
Kulturombudsämbetet döptes om till chef för kultursektorn. 
I stadsfullmäktige godkändes också förnyelser som berörde 
kulturverksamheten, som exempelvis kulturnämndens nya in-
struktioner. Med hjälp av dessa kunde avdelningarna ges be-
tydligt mer bestämmanderätt än tidigare. I stadsfullmäktige 
godkändes även den 16 december 1982 kulturbyråns nya in-
struktioner med hjälp av vilka olika tjänste- och befattnings-
innehavares uppgiftsbeteckningar och centrala uppgifter 
kunde klarläggas.210 I Esbos kulturnämnds föredragningslis-
ta hade det även i september 1981 satts till en för esbobor-
na viktig punkt: ”Den fortsatta planeringen av Esbo kultur-
centrum”.211 Färdigställandet av byggnaden ansågs vara en 
av de viktigaste förutsättningarna för främjandet av stadens 
kulturverksamhet.212
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Kulturcentrets byggnadskostnader stiger

Det var inte möjligt att uppnå önskade besparingar i kultur-
centrets byggnadskostnader ifall stadsstyrelsen inte godkän-
de en ny verksamhets- och byggnadsplan för byggnaden. Enda 
möjligheten för inbesparingar var att ta bort en av följande 
saker från konstruktionsprogrammet: bibliotekets utrymmen, 
konsertsalen eller teatersalen. En sådan avskalning var förstås 
en utmaning då den skulle inverka negativt på hela byggna-
dens användbarhet. Konstruktionsprogrammet hade dessut-
om utarbetats och filats på i ett decennium. Uteslutandet av 
en funktion riskerade den för huset planerade mångfunktio-
nalitetsprincipen.213

Den ursprungliga budgeten och planen hade uppgjorts en-
ligt 1974 års lokalprogram och då hade byggnadskostnaderna 
beräknats vara betydligt mindre, eftersom detta ursprungliga 
program var mer anspråkslöst än det lokalprogram som stads-
fullmäktige godkände år 1978.214 En av de märkbara kostna-
derna ansågs vara införskaffandet av utrustning och för detta 
hade det inte uppgjorts någon budget för kulturcentret.  Som 
helhet beräknades kulturcentrets budget överstiga 100 miljo-
ner mark.215

Tekniska nämnden inväntade instruktioner från stadsstyrelsen 
gällande huruvida man kunde fortskrida i projektet enligt det 
ursprungliga konstruktionsprogrammet nu när man kände till 
storleksklassen på budgeten eller om själva konstruktions-
programmet måste ändras. Man ville även tidigarelägga de-
taljplanens färdigställande eftersom även den kunde inverka 
på planeringen av kulturcentret.  Detaljplanen måste vara god-
känd innan byggnadsarbetena vid kulturcentret kunde inledas.  

61



Esboborna började bli otåliga vad gällde det nya kulturcen-
trets byggande och den ständigt muterande tidtabellen. Arki-
tekttävlingen var redan till ända men byggandet av huset drog 
ut på tiden.216

Det är vid teatern som skon klämmer”

Esbos före detta vicestadsdirektör Liisa Tommila har träffande 
beskrivit beslutsprocessen rörande kulturfrågor i Esbo: ”De 
hårdaste politiska och ekonomiska tvisterna uppstod alltid 
gällande utrymmeslösningarna.”217 Detta syntes speciellt i dis-
kussionen kring kulturcentret. Tommila mindes även diskus-
sionerna som fördes i början av planeringen om byggnadens 
kommande verksamhet:

”När Esbo blev stad år 1972 bestämde fullmäktige att kultur-
huset skulle byggas. [...] Länge verkade det som om det skulle 
bli ett musikhus; ett hus för orkestern, Esbo musikinstitut, kö-
rer osv., men kravet på en teatersal var formidabelt.”218

Frågan om de teaterutrymmen som skulle byggas i kulturcen-
tret skapade friktion även efter arkitekttävlingen. Tidningarnas 
sidor fylldes med de mest tillspetsade ställningstaganden om 
det planerade kulturcentrets lokalprogram. Tänkte man verk-
ligen bygga blott ett musikhus eller skulle även teatern få sin 
plats i Esbo kulturcentrum?

I september 1980 önskade vicestadsdirektör Mauri Alasaari 
ett extraordinarie möte inom kulturnämnden så att de kunde 
gå igenom den diskussion som fördes i pressen om teaterut-
rymmena. Heikki von Hertzens kommentarer i pressen om de 
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kommande teaterutrymmen ansågs strida mot de regler och 
krav som hade ställts i tävlingsprogrammet. Alla bidrag som 
hade fått delta i tävlingen hade uppgjorts enligt de i tävlings-
programmet uppställda noggranna kraven. Juryn och kultur-
nämnden hade givit sitt eget förslag på hur den fortsatta pla-
neringen skulle ske och båda aktörerna var av samma åsikt att 
det borde göras formmässiga och ljuddämpande förändringar i 
den lilla salen så att den lämpade sig för teaterns bruk.219

von Hertzen kritiserade dock i hårda ord planeringen av de, 
enligt honom underdimensionerade, utrymmena för teater-
verksamhet. Enligt von Hertzen hade man i juryn negligerat 
huvudpoängerna i sceninspektör Putkonens expertutlåtande, 
vilka hade vunnit understöd även av Vivica Bandler i hennes 
utlåtande. von Hertzen skrev i Helsingin Sanomat: ”Esbo stads 
kultursektors stadsdirektör kastade det [Raimo Putkonens ex-
pertutlåtande om teaterutrymmena] direkt i skräpkorgen. Det 
är sanningens ögonblick för Esbo. Staden borde flytta sig från 
den kulturpolitiska utvecklingens kölvatten till dess spets.”220 
von Hertzen konstaterade också att Esbo kulturcentrums tea-
terutrymmen helt och hållet måste planeras på nytt, så att de 
skulle kunna tjäna sitt syfte.221

Alasaari ville kommentera diskussionen som fördes om tea-
terutrymmena efter arkitekttävlingen och rätta till påståenden 
som von Hertzen förde fram om juryns verksamhet. Han sva-
rade åt von Hertzen med skrivelsen ”Tehdään Tapiolaan vie-
railuteatteri”. Alasaari påminde för det första om att man hade 
följt Finlands arkitektförbunds regler i varje skede av tävlingen 
och att de dokument på vilka tävlingsprogrammet baserade 
sig, det vill säga konstruktionsprogrammet och verksamhets-
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programmet, båda var godkända av stadsfullmäktige.222 Han 
konstaterade att det av Putkonen författade utlåtandet som 
von Hertzen levererat till juryn var ett förslag till bygge av en 
högklassig gästteater och inte på något sätt hänförde sig till 
de av juryn bedömda och enligt tävlingsprogrammet uppgjorda 
bidragen.223

Man ville framför allt ha ett mångfunktionellt hus av Esbo kul-
turcentrum och så var det även planerat. Alasaari var speci-
ellt orolig över att byggandet av kulturcentret skulle försenas 
med i värsta fall flera år om man nu började ändra planerna. 
Han påminde om att de beslut som fattats om kulturcentret 
i stadsfullmäktige var resultatet av åratal av diskussioner och 
kompromisser. De fattade besluten kunde således inte ens 
ändras snabbt.224

Diskussionen om teatern och esbobornas kulturliv fortsat-
te dock. Detta syntes i pressen speciellt som en polarisering 
mellan musiken och teatern. I median kritiserades även mer 
allmänt Esbos framtida kultur.225

Kulturstormen i Esbo

Förväntningarna på det nya kulturcentret var höga. Den offent-
liga diskussionen om projektet var livlig och många olika ak-
törer förde fram sina önskemål om vilka funktioner de tyckte 
att det nya centret skulle fylla. Tidningen Pääkaupunki kallade 
kulturcentrumsprojektet för en ”kulturstorm”:
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”Efter nio år av funderande och planering fick projektet änt-
ligen ett års medvind. Dessvärre har det därefter direkt blåst 
upp till åsiktstorm som våldsamt gungar den ännu obefintliga 
kulturarken fram och tillbaka.”226

Var klämde skon? Det är svårt att hitta entydiga orsaker. I Pää-
kaupunki konstaterade man att frågan om ett kulturcentrum 
var politisk, men detta var inte den enda orsaken till att projek-
tet försenades. I tidningen funderade man: ”Kulturcentrums-
projektet är bra, det håller nästan alla med om. Men... I princip 
och offentlighet har högern stött projektet och vänstern mot-
satt sig. Helt så enkelt är det ändå inte. Varje parti och varje le-
damot har sin egen syn på hur viktig och brådskande saken är.”227

De ökade kostnaderna för kulturcentret steg till ytan varje 
gång som man i den offentliga diskussionen tog upp husets 
nödvändighet. Esbos kulturombud Timo Kukkasmäki konsta-
terade att kulturcentrumsprojektet redan var en självklarhet: 
”En stad i Esbos storlek behöver ett sådant här verksamhets-
hus. Må så var att den också behöver mycket annat.”228

Det skrevs även tillspetsade opinionstexter om ämnet. Pseu-
donymen ”Kivenlahtelainen” skrev i Alueuutiset att hen för-
undrade sig över den rådande ”kulturfientligheten” och kon-
staterade: ”Det vore hög tid för Esbo att få kulturutrymmen 
som motsvarar stadens storlek.”229 biblioteksnämndens med-
lem Kirsti Helenius skrev om sin egen uppfattning i Helsing-
in Sanomats opinionssidor: ”Hagalund behöver sitt kulturcen-
trum. Låt os bygga det när nu saken redan har diskuterats till 
tristess. Gnat och tjat saktar endast ytterligare ner lösningarna 
på vår avkroks kulturproblem.”230
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Politikerna undersöker miljonhusets 
verkliga kostnad”

För att främja projektets fortsatta planering, beslöt Esbo 
stadsstyrelse att tillsätta ett utskott, vars uppgift det blev att 
förbereda kulturcentrets planering och byggnation. Utskottets 
medlemmar utgjordes av fullmäktigegruppernas ordföran-
de. Tekniska byrån hade konstaterat att helhetskostnaderna 
för projektet, utgående från det dåvarande lokalprogrammet, 
skulle överskrida den av stadsstyrelsen bestämda övre grän-
sen. Stadsstyrelsen ville å sin sida ta i beaktande fullmäktige-
gruppernas ställningstaganden i den fortsatta planeringen.231 
Utskottets uppgift blev således att ansvara för planeringens 
huvudlinjer. Utskottet hade totalt nio medlemmar och Pek-
ka Löyttyniemi (saml.) fungerade som dess ordförande. Det var 
även tillåtet för utskottet att höra experter i planeringsarbe-
tet.232  

Utskottet fick sitt arbete färdigt i september 1981. Bland med-
lemmarna bestämdes det att ordförande Löyttyniemis förslag 
om den fortsatta planeringen för Esbo kulturcentrum skul-
le presenteras för stadsstyrelsen. Man hoppades att förslaget 
skulle främja kulturcentrumsprojektets avancemang. I försla-
get önskades det att planeringen skulle fortsätta enligt 1978 
års lokalprogram och arkitekt Arto Sipinens preliminära skis-
ser. Brukskostnaderna för det kommande kulturcentret skulle 
även vara så ekonomiska som möjligt. Man föreslog att bygget 
skulle inledas 1984–1985 och därtill önskade man i förslaget 
att stadsstyrelsen skulle skynda på färdigställandet av försla-
get till detaljplan för området.233 Det ordnades ingen omröst-
ning om Löyttyniemis förslag, men avvikande ställningstagan-
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den skrevs upp och lämnades in till stadsstyrelsen.234

Helsingin Sanomat var bland de första att berätta om utskot-
tets förslag. I tidningen skrev att en politisk majoritet stod 
bakom förslaget då samlingspartiet, dfff, sfp, liberala folkpar-
tiet, centerpartiet och finlands kristliga förbund alla stödde 
det. Socialdemokraterna stödde byggandet av kulturcentret, 
men i avskalad tappning. Med detta menade man att teaterut-
rymmena helt borde utelämnas från planen. Konstitutionella 
högerpartiet var däremot av åsikten att själva byggandet av 
kulturcentret borde flyttas till 1986–1987.235 

I verkligheten verkade ändå majoriteten av ledamöterna i full-
mäktige tycka att kulturcentrets utrymmen borde skäras ner 
från den nuvarande planen. Löyttyniemi stödde ändå husets 
bygge enligt 1978 års lokalprogram. Han kommenterade ut-
skottets förslag ur ordförandens synvinkel: ”Det är förnuftigt 
att planera allt inom fyra väggar.”236 Han stödde byggandet av 
två föreställningssalar i kulturcentret så att husets mångsidi-
ga användningsmöjligheter kunde säkras. Vid byggandet skul-
le möjligast ekonomiska lösningar användas för att förverkliga 
kulturcentret. Salarnas utrustning beslöt man att hålla på en 
grundläggande nivå.237 

”Kulturstormen” hade dock inte ännu bedarrat. I Länsiväylä 
skrevs det att man redan såg ljuset i slutet av tunneln i kultur-
centrumsprojektet, nu när fullmäktigegruppernas ordförandes 
utskott hade överlämnat ett färdigt förslag till stadsstyrelsen. 
Löyttyniemi kommenterade till tidningen att han trodde att ut-
skottets skulle förändra planeringen av kulturcentret i en mer 
kulturbejakande riktning.238 Strax efter detta skrevs det dock i 
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Alueuutiset att man inte ännu var redo att lösa frågan om kul-
turcentret. Utskottets förslag hade inte fått enhetligt stöd av 
de politiska grupperingarna. Utöver sdp, hade ledamöter från 
dfff och sfp utryckt avvikande ställningstaganden om projek-
tet. För att kulturcentrumprojektet skulle förverkligas måste 
det få majoritetens stöd i fullmäktige.239

Majoriteten i stadsstyrelsen hade börjat luta mot att kultur-
centrets storlek måste skäras ner. Gällande utrymmen var 
man beredda att ge upp den lilla salen som främst hade va-
rit tänkt som teaterutrymme. På detta sätt skulle man kunna 
minska den summa som gick åt till byggandet rejält, från 100 
miljoner till ca 70 miljoner mark.240

Alueuutiset: ”Om behovet av ett 
kulturcentrum är man ganska ense, 
men åsikterna går isär direkt när man 
frågar om pris, tidpunkt och plats.”241

Det föreslogs att utrymmena skulle gallras, men vilka utrym-
men som skulle stryka med kunde man inte komma överens 
om i stadsstyrelsen. Knäckfrågan verkade vara projektets pris. 
I Esbo fanns det även andra stora projekt i väntan på förverk-
ligande. Bland dessa fanns bland annat ett 430 miljoner mark 
stort skolbyggesprojekt.242 Skolbyggen var fram till 1993 regle-
rade av den så kallade normalprisbestämmelsen243 som fast-
ställdes av statsrådet och med vilket man styrde grundskole-
byggnadernas förverkligande och mängden statsunderstöd.244

Esbos invånarantal hade växt märkbart sedan köpingen upp-
höjts till stad. Stadens snabba tillväxt hade även medfört egna 
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utmaningar för boendet i Esbo. I Länsiväylä listades kollektiv-
trafikens svaghet, avsaknaden av en effektiv avfallshantering 
och det att man inte ens fått i gång byggandet av kulturcen-
tret, som stora brister.245

Som orsaker till kulturcentrets långsamma start framlade man 
flera faktorer. Bland dessa fanns exempelvis andra stora bygg-
nadsprojekt som en följd av den snabba befolkningstillväxten 
och Esbos utspridda stadsstruktur som även krävde att kol-
lektivtrafiken utvecklades under de kommande åren. Kultur-
tjänsterna var tvungna att tävla med andra viktiga byggnads-
projekt. Även närheten till Helsingfors kulturutbud hade på 
sitt sätt saktat ner utvecklingen av Esbos egna kulturtjänster. 
Varför skulle Esbo behöva egna kulturtjänster, när Helsingfors 
låg så nära?246

Esbo stads befolkningsutveckling
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Hagalunds västra förort innan byggandet av Esbo kulturcentrum åren 1981–
1983. Esboborna inväntade redan otåligt på kulturcentret. Pääkaupunki be-
rättade om en petition som gjorts till stadsfullmäktige vari man bad sta-
dens befattningsinnehavare och förtroendevalda att skynda på planeringen 
av kulturcentret. Petitionen för kulturen undertecknades av 2300 esbobor.247 
Bland annat jazzmusikern Martti Lappalainen och violinisten, kapellmäs-
taren Paavo Pohjola var närvarande vid överlämnandet av medborgarpeti-
tionen till beslutsfattarna. Esbokonstnärernas budskap var tydligt: ”Situa-
tionen är verkligt oroväckande och det finns inte tid för något som helst 
söl.” Stämningen var förväntansfull, men samtidigt motstridig. Esbo stads-
styrelse var allmänt av åsikten att kulturcentret skulle byggas, men frå-
gan löd ändå när, i vilken form och till vilket pris?248 Kulturcentret hade ett 
stadigt stöd och man var medveten om behovet av utrymmen för kultu-
ren och speciellt hobbyverksamheten. Samtidigt väcktes ändå frågan om 
vad som skulle hända med den växande stadens andra stora byggnads-
projekt om man byggde det 100 miljoner mark kostande kulturcentret?249  
(Esbo stadsmuseum. Fotograf :Teuvo Kanerva.)
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Kulturcentrets karuselldörrar fortsätter snurra

I Länsiväyläs ledare i april 1982 kritiserades Esbos beslutsfat-
tare för sin obeslutsamhet: ”I resten av Finland känns Esbo 
som landets grälsjukaste och mest oeniga kommun.” Kritiken 
gällde speciellt kulturcentrets kommande teaterutrymmen 
som hade lagts till i lokalprogrammet år 1978. Nu, enligt det 
senaste beslutet, skulle de igen tas bort från kulturcentrets 
lokalprogram. I Länsiväylä skrevs det:

”Nu ger stadsstyrelsen en proposition för godkännanden åt 
fullmäktige, där teatern har fallit bort. Många kan tycka att be-
slutsfattandet i Esbo är särdeles inkonsekvent. Om det ändå 
vore bara så, men det finns även en rädsla för att kulturcentret 
försöker besegras genom ett genomgående utnötningskrig.”250

De karuselldörrar genom vilka teatern åkt ut ur kulturcentret 
och som även Länsiväylä fäst uppmärksamhet vid, togs i bruk 
igen när det i maj 1982 publicerades en nyhet om att teatern 
nu igen skulle tillbaka in. Stadsfullmäktige gjorde förändringar 
i stadsstyrelsens proposition där det hade föreslagits att tea-
terutrymmet skulle tas bort ur den fortsatta planeringen. Ut-
över teatern hade man där även föreslagit borttagandet av en 
del förvaringsutrymmen så att man kunde spara ca 20 miljoner 
mark i byggnadskostnader. Den fortsatta planeringen ställdes 
inför omröstning i stadsfullmäktige och i denna ställdes Löyt-
tyniemi-planen från utskottet mot stadsstyrelsens så kallade 
”avskalade modell” utan teater. Vid omröstningen stödde full-
mäktige Löyttyniemis förslag med rösterna 54–11, vilket inne-
bar att teatern fick tillbaka sin plats i lokalprogrammet.251

I och med stadsfullmäktiges beslut konstaterades det att 
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stadsstyrelsen fick fortsätta planera kulturcentret baserat på 
arkitektbyrå Arto Sipinens plan och att planeringen skulle utgå 
från 1978 års lokalprogram, vari utrymmen för teatern även 
fanns med. Projektet hänvisades till som ”mastodontiskt” men 
samtidigt ansågs det viktigt att husets funktionsmöjligheter 
inte riskerades genom att lämna bort väsentliga utrymmen en-
dast av kostnadsskäl.252 

Länsiväylä: ”Just nu verkar Esbos 
kulturatmosfär vara mer gynnsam. 
Attityderna har mognat mot större 
kulturvänlighet och planeringen 
av kulturcentret i Hagalund är på 
slutrakan.” 253

Den detaljplan som möjliggjorde kulturcentret godkändes 
ändå inte utan problem. I Suomen Sosialidemokraatti skrevs 
det om de klagomål som lämnats in om Hagalunds II de-
taljplan. Klagomål hade kommit in såväl från privatpersoner 
som från olika organisationer. De flesta gällde de trafik- och 
parkeringsarrangemang som fanns i planen. Det fanns även 
oro gällande storleken på det kulturcentrum som skulle byg-
gas på detaljplanens område.254 Hagalund II detaljplanen väck-
te meningsskiljaktigheter även med Asuntosäätiö. Stiftelsen 
hänvisade till de kontrakt som hade uppgjorts med Esbo stad 
angående planläggningen av Hagalunds centrum och som man 
nu ansåg att staden hade brutit mot. Stadsfullmäktige beslöt 
till sist att ersätta Asuntosäätiö utgående från dessa kontrakt 
och enligt den byggnadsrätt som kvarstod på området. Det-
ta innebar en ersättningssumma på 4,9 miljoner mark.255 De-
taljplanen godkändes ändå trots de förseningar som uppstått 
på grund av bekymmer och klagomål i december 1984.256
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Det nya årets optimism vändes likväl mot pessimism vid årets 
slut när man i Helsingin Sanomat skrev: ”Kulturcentret får 
ännu vänta i Hagalund”. Byggandet av kulturcentret sköts upp 
till 1986 och det bedömdes att huset skulle öppnas tidigast 
mot slutet av år 1988. Kostnadsberäkningarna hade specific-
erats och nu hade husets byggnadskostnader stigit till ca 130 
miljoner mark.257

Esbo kulturcentrum var inte det enda stora projekt som sköts 
på, utan man beslöt även att senarelägga stadsorkesterns 
grundande av kostnadsskäl. Den länge planerade stadsorkes-
tern fick inleda sin verksamhet först år 1987. Den välkände 
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kapellmästaren Jorma Panula utnämndes till stadsorkesterns 
konstnärliga ledare och Juhani Lamminmäki fungerade som 
orkesterns andra kapellmästare.258 År 1991 fick orkestern nam-
net Tapiola Sinfonietta.259

Då byggandet av kulturcentret sköts upp främjades andra be-
tydande byggnadsprojekt i Esbo.260 Esbo prioriterade så kall-
lade nödvändiga byggnadsprojekt, så som byggandet av skolor 
och daghem, framom kulturtjänsternas utvecklande.261
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3. Byggandet av Esbo 
kulturcentrum inleds

Byggnadsarbetena vid Esbo kulturcentrum inleddes slutligen  
år 1986.262 På sommaren samma år hade anbudsförfarandet 
lett till valet av byggnadsbolaget Polar och byggnads-
entreprenadavtalet undertecknades den 2 september 1986.263 
Detta var ett stort framsteg för kulturen i Esbo, då det efter-
längtade kulturcentret äntligen höll på att förverkligas.264

I Uusi Suomi skrevs den 2 september 1986 de ord man länge 
hade väntat på:

”Esbo kulturcentrum kommer att bli ett ordentligt allaktivi-
tetshus för kulturen. I byggnaden – som är i samma anda som 
Stockholms kulturcentrum vid Sergels torg – kan man kan lyss-
na på klassisk musik och opera, men lika väl stanna upp och 
läsa dagens tidning eller spela ett parti schack. Samtidigt blir 
det om drygt två år färdigställda, vita och glasklara kulturcen-
tret en ny och efterlängtad turistattraktion för Hagalund.”265

Grundstenen för kulturcentret lades till tonerna av fanfarer 
den 8 december 1986 på Jean Sibelius-dagen. Stadsdirektör 
Löyttyniemi höll under tillställningen ett inspirerande tal där 
han betonade den kommande betydelsen för Esbo kulturcen-
trum.266 Enligt Löyttyniemi skulle kulturcentret då det var fär-
digt komma att bli en både regionalt och riksomfattande viktig 
kulturbyggnad.267 Vid tillfället hördes Jussi Saaris komposition 
”Kulttuurikeskuksen fanfaari”. De viktiga bakgrundsfigurerna i 
kulturcentrumsprojektet ombads ta tag i mursleven och bland 
andra stadsfullmäktiges ordförande Ebba Aschan, Polars  
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verkställande direktör Eero Jussila, kulturcentrets arkitekt 
Arto Sipinen och Asuntosäätiös verkställande direktör Veikko 
Riikonen var med och slevade murbruk. Till den närvarande 
gruppen hade valts totalt cirka tjugo viktiga aktörer i projektet.268

Kulturcentrets taklagsöl kunde firas den 13 april 1988. Stadsdi-
rektör Löyttyniemi höll åter ett tal under tillfället:

”Färdigställandet av kulturcentret innebär ett stort steg fram-
åt för kulturlivet i Esbo. Byggnaden kommer att möjliggöra en 
verklig blomstringsperiod för Esbos kultur. Redan nu finns det 
högklassig kultur i Esbo, som denna byggnad kommer att ge 
ypperliga möjligheter att både framföra och uppleva.”269  

I Löyttyniemis tal framfördes också en önskan om att kultur-
centret i framtiden även skulle möjliggöra kulturverksamhet-
ens internationalisering. Man gav tack för husets teknik och 
det fanns en tydlig tro på att byggnaden skulle leda till en 
markant tillväxt av Esbos kulturliv.  Löyttyniemi betonade att 
även om man förstås hoppades på att såväl inhemsk som in-
ternationell publik skulle ta till sig kulturhuset, var det i första 
hand uttryckligen ett kulturhus för esboborna. Man ville ga-
rantera en egen estrad för Esbos kultur, vare sig det var frågan 
om professionella framföranden eller hobbyverksamhet.270

Även Polars koncernchef Harri Hintikka höll tal vid taklagsölet. 
I sitt tal tackade Hintikka speciellt byggarna, för vilka Esbo  
kulturcentrum framför allt var ett stort, offentligt bygg-
nadsprojekt, men samtidigt även ett projekt fyllt av utmaningar. 
Enligt honom kunde ett sådant projekt endast ros i land 
genom samarbete mellan flera yrkesgrupper och med hög 
motivation.271 
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Löftet om kulturhusets ankomst infylldes, då byggnadsarbetena inleddes. 
Grundstenens läggande och de festligheter som ordnades kring händelsen 
symboliserade resultatet av långsiktigt arbete och planering. Tillfället var en 
källa såväl till lättnad som till entusiasm för framtiden. Kulturcentrumpro-
jektet hade under vägens gång drabbats av diverse förseningar. De olika ar-
betsskedena hade tagit länge. Förseningar hade också inträffat som en följd 
av stadens ekonomiska situation och de klagomål som rests mot detaljpla-
nen Hagalund II. Även andra påbörjade stora byggnadsprojekt hade skjutit 
på inledandet av kulturcentrets byggnadsarbeten. Vid läggandet av grund-
stenen sköts dock tankarna på projektets motgångar åt sidan till fördel för 
firandet av Hagalunds äntligen påbörjade kulturcentrum. Pekka Löyttyniemi 
påminde i sitt tal om samarbetets vikt för att nå uppställda mål: ”Detta är en 
stor dag även för de esbobor som inom olika sektorer har gjort ett målmed-
vetet arbete för att få Esbo att avancera till kulturstädernas liga.”272

Efter taklagsölet gjorde styrelsen, som svarade för kulturcentrets admi-
nistration, beslut om dess användningsprinciper. Det var förstås naturligt 
att huset först och främst skulle brukas i kulturändamål, men utanpå det-
ta hoppades man även att kulturcentret skulle kunna stå värd för stadens 
många representationstillfällen. Dessutom skulle huset marknadsföras för 
möten och kongresser, så länge schemat tillät detta. Man hoppades att kul-
turcentret redan under det första verksamhetsåret skulle stå värd för inter-
nationellt kända artister och prominenta programnummer.273 (Esbo stads-
museum, Asuntosäätiö 1989, okänd fotograf.)
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Esbo kulturcentrums första chef väljs

Man började söka efter en chef till kulturcentret. Kulturnämn-
den bekräftade ledarpostens kompetenskrav:

”Kompetenskraven för kulturcentrets chef är lämplig högsko-
leutbildning för uppgiften, god erfarenhet av förmannaupp-
gifter och ekonomi samt förtrogenhet med administration 
och kulturverksamhet. Därtill krävs flytande finska samt god 
muntlig och skriftlig förmåga i svenska, samt minst god munt-
lig förmåga i minst ett främmande språk, påvisad med ända-
målsenligt språkintyg.”274

Tjänsten tillsattes vid stadsstyrelsens möte den 11 augusti 
1987. 9 personer sökte tjänsten, 3 kvinnor och 6 män,275 och 
deras ansökningsdokument fanns till åsyn för stadsstyrelsen 
vid valet av chef.276 Biträdande stadsdirektör Tommila note-
rade att en av de som sökte tjänsten, Jorma Svanström, inte 
hade lämnat in de avkrävda språkintygen och således måste 
utelämnas från omröstningen. Övriga sökande kunde tas i be-
aktande vid omröstningen.277

Stadsfullmäktiges ordförande Olli Männikkö föreslog pol. mag. 
Osmo Pylvänäinen till chef och valet förrättades genom namn-
uppropsröstning. Rösterna fördelades enligt följande: Pol. 
mag. Osmo Pylvänäinen fick 13 röster och FM Raimo Manninen 
två röster.278 Till chef för kulturcentret valdes således pol.mag. 
Osmo Pylvänäinen och tjänsten var därmed fylld.279

Valet av chef fick mycket uppmärksamhet i pressen.280 Kultur-
centrets styrelse hade föreslagit att valet av chef skulle förrät-
tas mellan kandidaterna Pekka K. Pohjola, som hade studerat 

 Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi      78



vid Wiens musikhögskola, FL Ulla Huhtamäki och FM Raimo 
Manninen. Av dessa föreslog kulturcentrets styrelse Raimo 
Manninen åt stadsstyrelsen, men han fick som sagt endast två 
röster i valet.281

Diskussionen om huruvida ledarvalet hade varit politiskt moti-
verat steg direkt till ytan.282 Man var inte ense om valet av chef 
till kulturcentret. Alueuutiset skrev i oktober 1987 att det hade 
anförts tre klagomål om valförfarandet till Nylands länsrätt och 
att det var de tre av kulturcentrets styrelse föreslagna kandi-
daterna Ulla Huhtamäki, Raimo Manninen och Pekka K. Pohjo-
la som stod bakom dessa. Huhtamäki avkrävde motiveringar 
till valet av stadsstyrelsen. Hon hänvisade till jämställdhetsla-
gen då hon bad om motiveringar till röstningsförfarandet och 
valkriterierna för chefen.283 Stadsstyrelsens ställningstagan-
de inväntades i frågan.284 Jämställdhetsnämnden i Esbo fann 
valresultatet diskriminerande. I Alueuutiset funderade man på 
de politiska intentionerna bakom ledarvalet och man såg det 
som en möjlighet att det en gång i tiden hade bestämts att le-
darposten tillhörde samlingspartiet.285

Stadsstyrelsen motiverade ledarvalet med att kulturcentrets 
chefs viktigaste arbetsuppgifter var ekonomi- och marknads-
föringsrelaterade samt att de hänförde sig till förmansuppgif-
ter. Stadsstyrelsen höll fast vid sin ståndpunkt att Pylvänäinen 
var en mer kompetent sökande till tjänsten än Huhtamäki och 
även därför blev vald.286 Valet av Pylvänäinen kritiserades spe-
ciellt därför att han inte under sin yrkeskarriär hade meriterat 
sig inom kulturbranschen till skillnad från de sökande som 
hade väckt klagomål om resultatet.287
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Klagomålen gällande ledarvalet förkastades i Nylands länsrätt. 
Omröstningen som hade förrättats ett år innan detta väckte 
dock fortfarande mycket diskussion om rättvisa. Enligt Helsin-
gin Sanomat hade stadsstyrelsen i ledarvalet ”åsidosatt såväl 
föredraganden som de av kulturcentrets styrelse föreslagna 
sökanden”. Huhtamäki tog saken till rätten.288 Stadsstyrelsens 
beslut förblev dock oförändrat.

Osmo Pylvänäinen berättade i en intervju att tjänsten som 
kulturcentrets chef möjliggjorde det lugnare slutskede på 
karriären som han hade längtat efter, då han tidigare under 
sitt professionella liv redan hade kunnat resa runt jorden. 
Pylvänäinen hade även följt med planeringen av kulturcentret 
på nära håll under tjugo år, då han bott i Esbo sedan år 1968. 
Hemstaden var viktig för honom och detta var enligt Pylvänäinen 
också en fördel för honom då han sökte tjänsten, eftersom 
han kände Esbos kulturliv. Utöver detta fylldes Pylvänäinens 
fritid långt av hans pianohobby.289 
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III Verksamheten i Esbo 
kulturcentrum inleds

Som förväntat var öppningen av Esbo kulturcentrum livlig, 
då Tapiolakören invigde Tapiolasalen med en konsert den 11 
februari och fick till stånd en publikrusning.290 Nu fanns det 
mycket kulturverksamhet och många olika aktörer under sam-
ma tak: huset hade två föreställningssalar och dessutom in-
hyste det Esbo musikinstitut, Hagalunds bibliotek och Esbo 
arbetarinstituts utrymmen.

Kulturevenemangen stod naturligt nog i centrum i kulturcen-
tret: stadsorkestern (numera Tapiola Sinfonietta) hade för-
körsrätt att uppträda och öva i Tapiolasalen och teatern hade 
dito i Louhisalen. Husets övriga bruk utvecklades kring detta, 
vilket Pylvänäinen även kommenterade åt Helsingin Sanomat:

Kulturen har förkörsrätt. Först kommer 
Esbos kultur och de för Esbo viktiga 
tillställningarna. Sådana tillställningar 
kan vara möten, mottagningar, samt 
den fria medborgarverksamhetens 
evenemang.” 291

Det första verksamhetsåret var en publiksuccé. Husets första 
chef, Osmo Pylvänäinen, kommenterade till Helsingin Sano-
mat: ”Huset har påvisat sin nödvändighet.”292 Självfallet fanns 
det även motgångar och utmaningar i verksamhetens första 
skeden och vardagen försvårades till exempel av personal- och 
utrymmesbrist. Pylvänäinen beskrev begynnelsen som ”tung” 
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åt Helsingin Sanomat. Eftersom byggandet av huset hade för-
senats med nästan tio år från den år 1980 hållna arkitekt-
tävlingen hade det inte funnits möjlighet till någon form av 
”testkörning” för verksamheten. Pylvänäinen kommenterade: 
”Det dök upp en del problem. Beslutsfattarna vet inte alltid 
hur många vakanser det behövs för att hålla i gång ett sådant 
här hus.”293

Snart efter att kulturcentret öppnats började en diskussion 
om tillgänglighet: I Länsiväylä skrevs det: ”Vid planeringen av 
kulturcentret gav de rörelsenedsattas rådgivande delegation 
ett utlåtande om ritningarna [...] I något skede har utlåtandets 
förslag dock skalats av och slutresultatet är att kulturcentret 
har flera brister.” Med hjälp av den rådgivande delegationens 
utlåtande ville man försäkra att de för offentliga byggnader 
uppställda kraven på tillgänglighet skulle uppfyllas i huset. 
Förverkligandet hade dock förblivit delvis bristfälligt, eftersom 
det exempelvis inte fanns parkeringsplatser för rörelseför-
hindrade och otillräckligt med ramper.294 Kulturcentrets för-
sta chef Pylvänäinen lovade ändå i mars 1989 att byggnadens 
brister i tillgänglighet skulle korrigeras. Åtgärder vidtogs redan 
under samma år.295

Man visste redan vid husets färdigställande att kulturcentret 
skulle var för litet för att möjliggöra alla de funktioner man 
hade tänkt,296 och snart efter att huset öppnats fick man även 
i praktiken uppleva den utrymmesbrist som hade skapat hu-
vudbry redan i planeringsskedet.297

Utrymmesbristen inverkade även på planeringen av program-
met i byggnaden. Bristen på övningsutrymmen drabbade så-
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väl Tapiola Sinfoniettas uppträdanden som musikinstitutets 
verksamhet. På grund av avsaknaden av ett skilt övningsut-
rymme fungerade Tapiolasalen även som Tapiola Sinfoniettas 
övningsutrymme och förhindrade därigenom salens fungeran-
de och effektiva användning för annan framförande- och eve-
nemangsverksamhet. Enligt Esbo kulturcentrums f.d. ledan-
de intendent Juha Vilja lyckades man i många saker, men det 
var omöjligt att förutse alla de faktorer som inverkade på den 
dagliga verksamheten. Kulturcentrets långa planerings- och 
byggskede inverkade även på många praktiska saker då huset 
öppnades. Vilja kommer ihåg reaktionerna på husets akustik:

”När kulturcentret öppnades år 1989 hade pressen redan länge 
gisslat Finlandiahusets olyckliga akustik och det fanns således 
ett stort intresse för en specifik sak: Tapiolasalens akustik. Vid 
planeringen av den hade man använt sig av landets mest er-
kända akustiker, men på sätt och vis hade planeringen skett 
lite vid fel tidpunkt. Tio år senare skulle akustikplaneringen 
redan ha tagit jättekliv framåt och detta skulle troligen ha in-
verkat på salens utformning. Det viktigaste var ändå att vi fick 
en sal och även akustiken var riktigt bra. Nästan berömlig, men 
inte helt utmärkt. Inte alltså så bra som dess centrala aktör 
Tapiola Sinfonietta skulle förtjäna.”298 

Man grämde sig också över att det färdigt utbrutna utrymmet i 
källarvåningen inte kunde förverkligas i byggskedet. Man bör-
jade direkt under verksamhetens första år att söka lösningar 
på utrymmesbristen och enligt år 1990s budget bestämdes 
det att man skulle föreslå en projektplan för byggandet av en 
utvidgning till kulturcentret.299

83



Esbo stadsstyrelse godkände år 1991 projektplanen för Esbo 
kulturcentrums källarutrymmens utvidgning, men projektet 
fick inledas först när anslag beviljats.300 Utbildningsministeriet 
beviljade år 1996 ekonomiskt understöd på 500 000 mark för 
att utvidga källarutrymmena.301 Planeringskommissionen gavs 
åt Ab Arkitektbyrå Arto Sipinen och ritningarna gjordes av Arto 
Sipinens son Ari Sipinen.302 

Det hade ordnats ryktbara musikevenemang i Esbo redan innan grundandet 
av kulturcentret. Från och med år 1987 ordnades förutom kammarmusikens 
vinterdagar – som började ordnas år 1982 – även April Jazz-festivalen.303 I 
kulturcentret planerades det också två nya musikfestivaler som skulle ord-
nas växelvis vart annat år: kammarmusikens vinterdagars efterträdare Espoo 
International Choral 1992 (senare KuoroEspoo) och Esbo Internationella Pia-
novecka. Stadsstyrelsen gjorde beslut om arrangemanget av körfestivalen 
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år 1989 och i början av nästa år valde man att göra Erkki Pohjola till eve-
nemangets konstnärliga ledare. Internationella och inhemska toppartister 
inom körmusiken valdes att uppträda på musikevenemanget.304 Körfestivalen 
ordnades första gången under ledning av Erkki Pohjola 1992, samma år som 
Finland och Esbo firade 75- respektive 20-årsjubileer.305 

Man började planera Esbo Internationella Pianovecka direkt under kulturcen-
trets första verksamhetsår under ledning av Osmo Pylvänäinen. Till evene-
mangets konstnärlige ledare valdes pianokonstnärerna Erik T. Tawaststjerna 
och Marita Viitasalo. Det nya kulturcentret erbjöd utmärkta förhållanden för 
det nya musikevenemanget och genom detta kunde inhemska och interna-
tionella pianovirtuoser underhålla publiken.306 Evenemanget, som numera 
är känt som Piano Espoo, ordnas fortfarande alternerande med körevene-
manget, vars namn har bytts till Vocal Espoo. Båda evenemangen ordnas i 
EMFY:s (Espoon Musiikkifestivaalit Yhdistys ry) hägn.

Espoo Ciné var även det ett av de evenemang som startades upp i början 
av kulturcentrets verksamhet. Bakom evenemanget låg föreningen Espoon 
elokuvan ystävät, stadens kulturbyrå samt amatörer inom branschen och 
filmkulturorganisationer. Den bakomliggande tanken vid ordnandet av den 
första filmfestivalen var att föra samman människor genom filmkonsten och 

85



att även på en internationell nivå främja kulturrelationer. Till filmfestiva-
lens repertoar hörde självklart såväl inhemska som internationella filmer.307 
Filmfestivaler ordnades första gången i Esbo kulturcentrum år 1990. Espoo 
Ciné är fortfarande en av Finlands största filmfestivaler och evenemangets 
visningar ordnas fortfarande i kulturcentret samt i filmsalar på olika håll i 
Esbo, av vilka den av Aarne Ervi planerade Kino Tapiola kan nämnas.308 (Pro-
gramaffischer från Esbo Internationella Pianovecka år 1991 samt från 1990 
års April Jazz samt bild tagen under April Jazz-evenmanget Esbo kulturcen-
trums bildsamlingar. Esbo stad.)

1. Esbo kulturcentrum och 
kulturlivet i Esbo

Lagstiftningen som styr kulturverksamheten ändrades år 
1992. I den förnyade lagen om kommunernas kulturverksam-
het 728/1992 stadgades det om ”kommunernas uppgifter inom 
kulturväsendet, kulturverksamheten och statsandelar och 
-understöd.”309 Denna lag var i kraft nästan 25 år och den upp-
hävdes först när den nya lagen 166/2019 om kommunernas 
kulturverksamhet trädde i kraft den 1 september 2019. Den 
nya, år 2019 ikraftträdda lagen klargör kommunernas uppgifter 
och ställer upp mål för kommunernas verksamhet inom kul-
turen samt strävar till deltagande, samarbete och reglering av 
verksamheten.310

År 2001 gjordes det i Esbo förnyelser såväl inom förtroen-
depersons- som tjänsteinnehavarorganisationen. Samma år 
inledde även ett nytt fullmäktige sin verksamhet.311 På Esbo 
kulturnämnds möte i september 2000 diskuterade man om 
tjänsten som kulturcentrets chef, eftersom kulturcentrets för-
sta chef Osmo Pylvänäinen skulle gå i pension den 31 decem-
ber 2000 och tjänsten således snart skulle utlysas. Om ledar-
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tjänsten konstaterades det i protokollet följande: ”Efter att 
kulturcentret nu har fungerat i elva år är det på sin plats att 
kulturnämnden diskuterar om riktningen och utvecklingen för 
chefens arbetsbeskrivning och kulturcentrets verksamhet.”312 

Fyllandet av ledarvakansen på kulturcentret skedde samti-
digt som kultursektorn gick igenom stora förändringar. Efter 
att Esbo kulturcentrums första chef hade gått i pension, tog 
tf. chef för kultursektorn Juha Vilja först tillfälligt och sedan 
permanent över tjänsten (till år 2014).313

I kulturnämndens protokoll från september år 2000 noterades 
följande förnyelser gällande kultursektorn: ”Till utvecklings-
projekten och -behoven gällande kultursektorns organisation 
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hör bland annat anställningen av en projektchef till WeeGee, 
uppgifter anknutna till grundandet av ett konstmuseum, samt 
i samband med detta utläggningen av bildkonstsektorns ut-
ställningsverksamhet på entreprenad.” I Esbo övervägde man 
även att grunda en ny kulturdirektörstjänst.314 Kulturdirektö-
ren skulle fungera som ledare för hela kulturorganisationen 
och under denne skulle stå såväl bibliotekssektorn, cen-
tret för kulturservice och de nya enheterna som anknöt till 
WeeGee-projektet, så som arbetarinstitutet, vilket skulle un-
derordnas kulturnämnden. Från och med år 1997 hade stads-
museet, stadsorkestern, kulturcentret och centret för kultur-
sektorn sorterat under centret för kulturservice. Centret för 
kultursektorn hade i sin tur ansvarat för verksamhetsområde-
na för musik, teater och bildkonst.315
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festveckan ordnas.
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I kulturnämnden konstaterades det att Esbo behövde en kul-
turdirektör.316 Utvecklingschefen för Esbos utbildnings- och 
kultursektor, Sampo Suihko, fyllde från och med början av år 
2001 även tillfälligt den år 2000 grundade tjänsten som kul-
turdirektör. Tanken var ändå att tjänsten snart skulle besättas 
permanent.317

År 2001 erbjöd bildningsdirektör Kristina Wikberg tjänsten 
som kulturdirektör åt Georg Dolivo. I Helsingin Sanomats led-
are gratulerade man Esbo för ett utmärkt val: ”Dolivo är ut-
omordentligt professionell inom sin bransch och stod bakom 
det speciella kulturåret i Helsingfors, för vilket han tackades 
varmt. Men Esbo vore inte Esbo om inte även denna tjänst-
eutnämning hade sina avigsidor.”318 Dolivo hade tidigare funge-
rat som Helsingfors kulturhuvudstadsstiftelses ledare och lett 
projektet Helsingfors Europas kulturstad 2000.319

Alla i stadsstyrelsen var ändå inte nöjda med valet av kul-
turdirektör. Finlands konstnärsförbunds huvudsekreterare 
och stadsstyrelsens medlem Piia Rantala (vänst.) berättade 
åt Länsiväylä att hon var missnöjd med valförfarandet. Enligt 
Rantala ”passar en sådan här dikteringsprincip inte i det kom-
munala. Om man är bra, klarar man sig också i en offentlig 
ansökan. Nu får vi aldrig veta vem som skulle ha sökt tjäns-
ten.” Rantala ansåg att det var fel att tjänsten inte hade ledig-
anslagits offentligt. Hennes förslag fick inte stöd, men Ran-
talas synpunkt skrevs upp i Esbo stadsstyrelses protokoll.320  
Helsingin Sanomats Keijo Himanen skrev i sin ledare om valet 
av den nye kulturdirektören: ”Dolivo är säkerligen rätt man för 
jobbet, men likväl lämnar valförfarandet en bitter eftersmak.”321
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Georg Dolivo berättade om sina egna målsättningar för Län-
siväylä år 2001 efter att (först temporärt) ha mottagit tjänsten:

”Målet är att arbeta med helhetsuttrycket för Esbos kultur och 
hitta gränsöverskridande samarbetsmodeller. I Esbo finns det 
även en stark lokal och invånarnära verksamhet som måste 
utnyttjas.”322

Enligt Dolivo var det viktigt att kunna känna igen potentialen i 
Esbos kommande kulturverksamhet och samtidigt begagna sig 
av de styrkor som fanns i Esbo, fram för allt den aktiva, lokala 
och initiativrika verksamheten på lokalnivå i staden. Dolivo var 
även optimistiskt inställd till samarbete med företag, då detta 
var något han hade bekantat sig med i sitt senaste uppdrag. 
Han visste hur man skulle kunna få företagen och staden att 
se ett gemensamt mål. Dolivo hoppades att man i Esbo skulle 
kunna få kultur åt esboborna i deras egen vardagsmiljö. Där 
kultur inte fanns, dit måste den enligt Dolivo föras. Hans mål 
var att få med kulturen i alla kommunala tjänster och han ville 
att alla de kommunalt anställda skulle känna att de gjorde sin 
del för i ett viktigt, gemensamt kulturarbete. Dolivo sade:

Kulturen är närvarande när människor 
får ett gott och värdigt liv. Kulturen är 
ingen glasyr, utan en osynlig jäst, som 
lyfter hela degen.” 323

Till kulturdirektörens omfattande uppgiftsbeskrivning hör-
de ansvaret för hela Esbos kulturfält och koordinering, mark-
nadsföring samt utveckling av kulturverksamheten i Esbo.324
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Dolivo skulle göras stadigvarande i tjänsten som kulturdirek-
tör i maj 2002, men han saknade den högskoleexamen som 
krävdes för tjänsten. Han hade studerat fyra år vid Suomen 
Teatterikoulus regissörslinje. Hans studier räckte dock inte till 
examen, så han måste komplettera de avsaknade studierna 
för att bli behörig till tjänsten. Enligt bildningsdirektör Kristina 
Wikberg var ett annat alternativ att ändra kulturdirektörstjäns-
tens behörighetskrav.325

Dolivo berättade för tidningen Kaleva att han hade bestämt 
sig för att gå tillbaka till skolbänken för att komplettera sina 
studier och därigenom får den högskoleexamen som officiellt 
krävdes för tjänsten: ”Endast skaffandet av behörighet skulle 
ändå vara en dålig motivation. Riktigt gärna lär jag mig något 
nytt, vuxenstudier gör alltid gott.”326

Dolivo gjordes senare stadigvarande och fungerade som kul-
turdirektör fram till år 2013. Han hade en nyckelroll i utveck-
lingen av Esbos kulturprofil.327 Under Dolivos ledarskap for-
mades Esbo målmedvetet till en kulturstad, som blev erkänd 
genom sin konst, kultur och kulturbyggnader. Under hans tid 
föddes även en annan central kulturbyggnad: Utställningscen-
tret WeeGee. Det öppnades för publik år 2006 och är fortfa-
rande det andra centrala kulturhuset i Hagalund jämte Esbo 
kulturcentrum. Dolivo planerade även det sistnämndas fram-
tid. Enligt honom var det väsentligt för huset framtida verk-
samhet att Esbo stadsteater förenades med kulturcentret och 
under hans tid gjordes även en första plan för detta. I dagslä-
get planeras en ny sal med tillhörande hjälputrymmen för Es-
bos stadsteaters huvudsakliga bruk.328
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Under Dolivos direktörskap föddes även Esbos kulturvision 
2003: ”Kulturen tillhör alla”. Kulturvisionens syfte var att ut-
veckla kulturfältet så att kultur skulle bli en grundrättighet 
tillgänglig för alla. Bakom detta fanns en idé om att kulturen är 
en del av människans välmående och att det är till allas fördel 
om kulturverksamheten kunde främjas jämlikt i samhället.329 
Enligt Juha Vilja visade Dolivo kulturens strategiska betydel-
se för Esbo stads ledning. Kulturen var en betydande resurs 
för stadens livskraft och konkurrenskraft. I sitt verk Kruunun-
jalokivet ja puhuva hevonen skrev Vilja: ”[...] Dolivo såg – likt 
en näringslivschef – de vetenskapliga, konstnärliga och eko-
nomiska resurserna i ett litet område från ett nytt perspek-
tiv.” Speciellt betydelsen av samarbete mellan dessa framhäv-
des.330 Esbos egen kultur och dess särdrag blev härigenom 
även mer vida kända. 

År 2013 skapades Berättelsen om Esbo i samarbete med es-
bobor, stadens personal och förtroendepersoner. Meningen 
med denna var att tolka esbobornas gemensamma verksam-
hetskultur, målsättningar och framtidsvisioner. Hela Esbos ge-
mensamma och enhetliga strategi är definierad Berättelsen om 
Esbo. De framtida målsättningarna för Esbos kulturliv är i sin 
tur bekräftade i KulturEsbo30 -visionen, som definierar Esbos 
kulturstrategi. Den är uppgjord år 2015 och målet är att Esbo i 
framtiden är en modig, innovativ och mångsidig kulturstad.331
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Esbo kulturcentrum och  
Hagalunds centrumbassäng  
har blivit två av Hagalunds  
symboler tillsammans med  
Hagalunds centraltorn.

Helsingfors Europas kulturstad 
2000-året var även fördelaktigt 
synligt i Esbos kulturliv. Kultur-
stadsårets öppning firades i Esbo 
kulturcentrum.332 Årets huvudmål-
sättning var att göra Helsingfors 
internationellt känt. Det var lyckat 
och visade även företagssamarbe-
tets vikt för kulturaktörerna.333

Festligheterna fortsatte när Esbo 
år 2003 förberedde sig på att fira 
Hagalunds trädgårdsstads 50-års-
jubileum. Under festveckan ordna-
des det nästan hundra evenemang 
i Hagalund. I samband med jubile-
et publicerades även en festskrift, 
Esbo stadsmuseum ordnade en ut-
ställning om ämnet och därutöver 
kunde man ta del av många andra 
kulturupplevelser. Tapiolakören och 
Esbo musikinstitut firade samtidigt 
sina 40-åriga livsbanor. De ordnade 
med anledning av detta en gemen-
sam konsert. Dessutom beställde 
man ett verk av kompositören Olli 
Kortekangas för den stora festen. 
Festens motto var ”Hagalund50 Allt 
gott tillsammans”.334 Alla evene-
mang var gratis och festligheterna 
gick av stapeln under septembers 
första vecka. Då fick publiken njuta 
av ett skräddarsytt, uppspelt och 
mångsidigt program.335 

(Esbo kulturcentrum och  
Hagalunds centrumsbassäng  
på natten. Esbo stadsmuseums 
bildsamlingar, KuvaKamut.  
Fotograf: Machine, Mikhail.)



2. Vad ändrade efter 
färdigställandet av Esbo 
kulturcentrum?
Esbo kulturcentrum skapade omständigheterna för stadens 
framåtskridande kulturliv. Äntligen hade man fått utrymmen 
för kulturen, men exempelvis de utrymmesproblem som fanns 
i kulturcentret kunde likväl inte lösas helt och hållet efter käl-
larutvidgningen. Den långa planeringen av och offentliga dis-
kussionen kring Esbos första kulturcentrum lyfte ändå upp de 
andra stadsdelarnas kultur- och utrymmesbehov.

Enligt Liisa Tommila gjorde kulturcentrumsprojektet kulturen 
synlig och lyfte upp den i den offentliga diskussionen under 
1970–1980-talen. Efter att projektet inletts började även pla-
neringen av kulturbyggnadsprojekt i andra stadsdelar. Till Esbo 
centrum planerades ett teaterhus och av Alberga herrgård 
planerade man göra ett bildkonstcentrum och konstmuseum. 
Dessa projekt förverkligades ändå inte trots planerna, men i 
Hagalund öppnades senare EMMA, Esbo moderna konstmu-
seum i Utställningscentret WeeGee. Detta skedde under Do-
livos tid som kulturdirektör. Stadsdelen Hagalunds roll som en 
fokal punkt för kulturen förstärktes och byggandet av Esbos 
egen kulturprofil fortsatte. Enligt Tommila är WeeGee-huset, 
tack vare dess synlighet och prestige, Esbokulturens andra 
flaggskepp vid sidan av kulturcentret.336

De mindre stadsdelarnas kulturbehov togs även upp för dis-
kussion. Redan före färdigställandet av Esbo kulturcentrum 
byggdes det mångsidiga kulturutrymmet Karatalo i Karabacka. 
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I Mattby, Gäddvik och Köklax förverkligades mindre aktivitets- 
och ungdomshus.337 Idag finns det många kulturutrymmen i 
Esbo, så som Sellosali i Alberga och Kannusali i Esbo cen-
trum. Utöver dessa fungerar barnens kulturcentrum Aurora 
i ett grundrenoverat gammalt mejeri på Träskända herrgårds 
område.338 Mejeribyggnaden och mejeriskolan är ritade av ar-
kitekt Axel Hampus Dahlström.339

Enligt Juha Vilja gav färdigställandet av kulturcentret vik-
tig synlighet åt Esbos kultur.340 Motiveringarna till byggandet 
av kulturcentret fanns enligt Vilja att hitta bland aktörer och 
grupper som hade meriterat sig inom kulturfältet. Kulturen 
fick nu det utrymme som den behövde och den uppmärksam-
het den förtjänade samt viktig mediasynlighet i och med inle-
dandet av verksamheten på kulturcentret: ”Esbos stora konst-
institutioner, Esbos stadsorkester – Tapiola Sinfonietta – och 
Esbos stadsteater fick en estrad i och med kulturcentret. På 
detta sätt fick även Esbo regelbundet positiv uppmärksamhet 
i den riksomfattande median.”341

Vilja skrev i sitt verk Kruununjalokivet ja puhuva hevonen att en 
särpräglad och självständig kultur var viktig för Esbo. Det var 
tydligt att den växande staden behövde sina egna kulturella 
symboler.342 Esbo kulturcentrum blev just ett sådant här kän-
netecken för Esbos kulturliv. Enligt Vilja visste man redan vid 
planeringen av kulturcentret att alla husets användargrupper 
ännu inte var identifierade, och att husets utrymmen således 
omöjligt skulle kunna räcka till all den kulturverksamhet som 
placerades där. Man märkte snart att det färdiga kulturcentret 
trots detta var viktigt för Esbo, betydligt viktigare än vad någon 
kunde ha förutspått.343 Vilja berättade:
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”På riksnivå hade Esbos kultur tidigare förmedlats genom kul-
turpionjärer så som Tapiolakörens och Candomino-körens in-
ternationella framgångar, men nu började kulturen i hela dess 
spektrum i samverkan med den riksomfattande median defi-
niera Esbo.”344

Esbo kulturcentrum var speciellt ett exempel på en förverkli-
gad byggnad för mångsidigt bruk: i dess verksamhet strävade 
man till att ta alla de planerade användargrupperna i beaktan-
de och huset hittade lätt sin publik. Kulturen har enligt Sam-
po Suihko blivit mer vardaglig efter att kulturcentret öppna-
de och därtill mer mångsidig i och med den digitala kulturen. 
Enligt honom har logiken för framställning av kulturen ändrat 
i sin helhet efter byggandet av kulturcentret. Suihko har med 
glädje följt med hur kulturcentret under senare år alltmer har 
blivit barnens och ungdomarnas hus. Kulturcentrets målgrupp 
har kunnat vidgas från den ursprungligen planerade användar-
profilen. Det fungerande biblioteket, Esbo musikinstitut och 
den mångsidiga evenemangsverksamheten i huset har spelat 
viktiga roller i denna expansion. Enligt Suihko har Esbo kultur-
centrums verksamhet utvecklats enormt sedan huset öppna-
des.345 Enligt Liisa Tommila har kulturcentret, långt genom sitt 
högkvalitativa och mångsidiga programutbud, lyckats svara på 
de förväntningar som ställts:

Kulturcentret är Esbo kulturs 
flaggskepp, genom vilket kulturen blir 
synlig. Det är också ett typexempel på 
ett mångaktivitetshus där högkultur, 
hobby- och medborgarverksamhet 
växelverkar med varandra.” 346
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Framtidsutsikterna för Esbo kulturcentrum

Coronavirusepidemin började i december 2019. Den formades 
till en världsomspännande pandemi som skakade om världen 
och utmanade människor att anpassa sig till en ny, distanse-
rad vardag. Undantagsperioden syntes även snart i kultur- och 
evenemangsbranschen när beredskapslagen togs i kraft i Fin-
land och kulturutrymmen med hänvisning till lagen stängdes 
i stor utsträckning. Den första stängningen inleddes i mars 
2020 och den andra i november samma år. Restriktionerna 
lyftes stegvis först från och med juni 2021. I kulturhus landet 
runt tvingades man i all hast planera hur verksamheten kunde 
säkras och hur evenemang kunde tillgängliggöras för publik, 
när salarnas dörrar bommats igen. 

Tero Kaakkunen blev i augusti 2020 Esbo kulturcentrums pro-
duktionschef efter att ha fungerat i samma tjänst i Albergas 
Sellosali.347 Kaakkunen beskriver corona-tidens stängnings-
åtgärder som överraskande och snabba: ”Evenemangsverk-
samheten inhiberades i princip [...] under spannet av en dag.” 
Enligt Kaakkunen började man direkt fundera på alternativa 
verksamhetmetoder då kulturhusen var stängda. I Esbo kul-
turcentrum började man som en av de första av alla Esbos 
kulturbyggnader att erbjuda kulturtjänster via en digital platt-
form. Enligt Lea Rintala, nuvarande projektchef för KulturHa-
galund och stadsevenemangen, hade man i Esbo redan ut-
vecklat plattformen Urban Espoo med hjälp av vilken det var 
möjligt att förmedla digitalt innehåll åt allmänheten.348

Då restriktionerna började lyftas i juni 2021, kunde evene-
mangsverksamheten delvis flyttas ut till Esbo kulturcentrums 
utomhusscen Amfi. enligt Kaakkunen var där möjligt att ordna 
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mångsidigt program, från teater- och musikframträdanden till 
dans. Detta togs positivt emot och det var tydligt att det fanns 
en efterfrågan på kultur och att man saknat live-framträdan-
den. Rintala och Kaakkula är båda av åsikten att digitalt inne-
håll aldrig kan ersätta traditionella uppträdanden där publi-
ken är fysiskt närvarande i salen. Enligt Rintala är det digitala 
innehållets goda sidor dock dess tillgänglighet och jämlikhet. 
Ett levande framförande och den därigenom upplevda interak-
tionen kan likaväl endast uppnås i salen.349 Kaakkunen vänder 
redan blicken mot framtidens verksamhet. Evenemangsverk-
samheten i Esbo kulturcentrum har redan fått en lyckad start 
men stämningen inför framtiden är ändå förväntansfull. Det är 
tydligt att allmänheten längtar tillbaka till kulturutrymmena.350

Trots de utmaningar och den osäkerhet som coronaviruspan-
demin och undantagsperioden förde med sig har man i kultur-
centret lyckats innovera nya sätt att verka och modigt söka nya 
metoder för att göra kulturen tillgänglig för kommuninvånar-
na. Enligt Rintala gjorde pandemin samarbetet mellan de olika 
kulturhusen i Esbo och det digitala kulturhuset Urban Espoo 
tätare. Hon konstaterade att man måste producera tjänster åt 
kommuninvånarna, och att kulturhusens aktörer sinsemellan 
funderade på hur detta kunde göras när de fysiska utrymmena 
var stängda. Enligt Rintala är det även lättare efter en sådan 
här världsomspännande pandemi att i framtiden möta mot-
gångar och lösa utmaningar. Pandemin visade hur anpassnings-
bara människor kan vara i nya och överraskande situationer.351

Till Esbo kulturcentrums framtidsfrågor hör grundrenoverings- 
och utvidgningsprojektens planering och förverkligande. Rin-
tala berättar att stadsstyrelsen har beslutat att inleda plane-
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ringen av en ny sal. Den nya salens huvudanvändare skulle vara 
Esbo stadsteater. Beslutet om grundrenoveringen förskjuts 
dock till framtiden. Rintala anser att grundrenoveringen skulle 
vara viktig, eftersom den är nödvändig för många av aktörerna 
i huset, så som Tapiola Sinfonietta, Hagalunds bibliotek och 
Esbo musikinstitut. Rintala berättar: ”På detta sätt kan vi även 
i framtiden trygga mångsidiga, högklassiga och professionella 
konstuppvisningar, Esbos kulturtjänster och -fostran.”352

Rintala anser att grundrenoveringen av utrymmena är viktig 
för husets funktion. Även om användningsändamålet för ett 
utrymme inte skulle förändras, måste ändå exempelvis före-
ställningstekniken och hjälpmedlen vara tidsenliga så att hu-
set kan erbjuda programverksamhet som håller hög kvalitet. 
Programinnehållet och den tekniska beredskapen måste ut-
vecklas så att man hålls i spetsen av verksamheten.353

Lea Rintala konstaterar: ”Ett aktuellt utbud som intresserar 
allmänheten kräver att utrymmena är utrustade med tids-
enliga och moderna teknologiska lösningar. En modern ut-
rustning besparar arbetarnas fysiska och mentala belastning, 
försnabbar byggandet och gör utbudet mer mångsidigt. Bygg-
nader har ett livsspann och att reparera med framförhållning 
innebär att man tar hand om och använder de gemensamma 
medlen klokt och hållbart.”354

Enligt Tero Kaakkunen är det viktigt att kulturhusens utrym-
men kan hållas i aktivt och ändamålsenligt bruk. Han tycker 
också att det är viktigt att utgångspunkten för verksamheten 
är kundcentrerad: ”Stadens strategi är förstås i första hand 
kundinriktad: vad vill kunderna ha och vad behöver kommun-
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invånarna.” Enligt Rintala har utrymmenas funktionalitet och 
tekniska beredskap även direkt inflytande på huruvida man 
kan få stora namn att uppträda i huset och därigenom kan 
svara på allmänhetens önskemål. Detta är enligt Rintala viktigt 
såväl för husets branding som för kulturcentrets grundläggande 
verksamhet, det vill säga att erbjuda högklassiga framföranden.355

Esbo kulturcentrum föddes under en tid då det fanns ett brett 
intresse att bygga aktivitets- och kulturhus som en del av 
växande städers kulturutbud. Huset har bevarat sin betydel-
se men det är naturligt att det även skett förändringar i dess 
verksamhet, innehåll och publik. ”Dagens melodi är snarare 
flexibilitet än mångaktivitet”, konstaterar Rintala.356

Enligt Tero Kaakkunen har de kulturaktörer som varit aktiva i 
Hagalund gjort ett viktigt arbete för att göra stadsdelens sär-
präglade kultur känd. Nuförtiden är det dock särskilt viktigt att 
även se över stadsdelsgränserna och granska kulturcentrets 
inflytande även utanför huvudstadsregionen. Kaakkunen po-
ängterar att ett besök till ett kulturhus numera även är en hel-
hetsupplevelse, som beror på såväl själva besöket, som områ-
dets trafikförbindelser, trivsel och de möten som görs under 
besöket. Esbo kulturcentrum väcker diskussion ännu trettio år 
efter dess uppförande. Kulturcentrets framtida verksamhet är 
starkt bunden till utvecklingen av området Hagalund. Lea Rin-
tala konstaterar att stadsdelen Hagalund och Esbo stad om-
kring den förändras, vilket är ofrånkomligt även för kulturcen-
tret.357 Rintala säger: ”Esbo kulturcentrum och Hagalund väcker 
känslor, vilket är fin sak och berättar om deras betydelse.”358
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(Bianco su Bianco besöksföreställning av Esbo stadsteateri Louhisali  
Esbo kulturcentrum. Fotograf: Viviana Cangialosi.)
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Henri Sneck har gjort en lång karriär i Esbo kulturcentrum som ljusplanera-
re, driftchef och kulturcentrets chef, under titeln produktionschef, efter att 
Juha Vilja blev tf. kulturdirektör. Enligt Sneck var det i kulturcentret viktigt 
att kulturutbudet var högklassigt och för personalens del innebar detta att 
man måste kunna betjäna ett så brett klientel som möjligt genom en mång-
sidig repertoar. Enligt honom måste personalens yrkeskunnighet hela tiden 
upprätthållas och även utrustningen måste hållas på en sådan nivå att huset 
nästan alltid var redo att ordna högklassiga framträdanden. I detta lyckades 
Esbo kulturcentrum enligt honom bra.359 I kulturcentret lyckades man enligt 
Sneck alltid svara på behoven för evenemangens och framträdandenas för-
verkligande. Samtidigt hängde man hela tiden med tiden och kunde på detta 
sätt även förbereda sig för framtidens krav.360

Ett större projekt som Sneck exempelvis var speciellt nöjd med under sin 
karriär var den fasadbelysning som togs i bruk under 2010-talet.361 

(Esbodagen 2019. Esbo stad.  
Fotograf: Robert Sjöblom/Stadsevenemangen Esbo.)





3. Vad är Esbo kulturcentrums 
betydelse?

Det finns inte endast ett svar på frågan om vad Esbo kultur-
centrums betydelse är. Kulturcentret är å ena sidan en be-
tydande kulturbyggnad som besöks och beundras från olika 
håll i Finland och till och med världen, men å den andra är det 
också esbobornas vardagsrum som är ett öppet utrymme för 
alla. Huset som byggdes enligt principen för mångsidigt bruk 
fyllde vid sitt färdigställande många olika behov: det gav ut-
rymmen åt kultur- och hobbyverksamheten, det förde samma 
olika människor i kulturens tecken och synliggjorde den kul-
turverksamhet som hade utvecklats i Esbo redan länge innan 
man ens visste att ett kulturcentrum någonsin skulle byggas. 
Esbo kulturcentrum skulle ändå inte vara något av detta om 
det inte vore för de personer som drev på projektet och de-
ras samarbete. Esboborna har även de deltagit i skapandet av 
mening för kulturcentret: utan aktiva stadsbor skulle det inte 
heller ha funnits ett behov för något kulturhus.

Efter att Esbo kulturcentrum färdigställdes har såväl stadsde-
len Hagalund som Esbo förändrats märkbart. Esbo har vuxit 
och internationaliserats. Även kulturcentret har förändrats i 
samma process: husets chef och personal har kommit och 
gått, precis som dess repertoar och besökare. Kulturen re-
flekterar förändringar i dess skapare och publik och är så-
ledes föremål för konstant förändring, men samtidigt bygger 
den på något stadigvarande. Kulturen behövs för att ge me-
ning åt människor genom generationer. Utrymmen ämnade för 
att främja kulturverksamheten kan förändras genom tiderna 
sett till sitt användningsändamål eller utseende, men deras 
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inbyggda grundtanke bevaras: att göra kulturen synlig.

Under de intervjuer som jag gjorde för denna publikation frå-
gade jag varje intervjuobjekt en personlig fråga: 

Vad betyder Esbo kulturcentrum  
för er?” 

Här följer de svar jag fick av personer som under olika perioder 
har arbetat i huset eller på annat sätt påverkat dess verksamhet. 

Esbos före detta biträdande stadsdirektör Liisa Tommila:

”Så här ur ett historik-perspektiv har det betytt förverkligandet 
av arbetsuppgifter. Under arbetsåren har det varit en slags ar-
betsplats, om det sedan varit frågan om möten, presentation 
av huset för hedersgäster, hållandet av tal på eller öppnandet 
av någon tillställning, eller deltagande i teaterframförandet, 
konserter eller andra evenemang.”362

Enligt Esbos bildningssektors f.d. chef och f.d. Espoon seud-
un koulutuskuntayhtymä Omnias chef Sampo Suihko har kul-
turcentret för honom inneburit ett slags livsverk. Inte endast 
färdigställandet av den länge inväntade byggnaden utan också 
kulturcentret i dess mer omfattande betydelse för Esbo, kul-
turlivet där och esboborna.363 

Esbo kulturcentrums första chef Osmo Pylvänäinen beskrev 
husets betydelse på följande sätt: ”För mig var kulturcentret 
en mycket trevlig arbetsplats och en möjlighet att förverkliga 
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kultur- och andra evenemang samt att medverka i expansio-
nen och förstärkandet av Esbos kulturprofil.”364 

Esbo kulturcentrums f.d. ledande intendent Juha Vilja formu-
lerade sitt svar enligt följande:

”Esbo kulturcentrum har varit det mest intressant och utma-
nande planeringsobjekt, senare samarbetspartner och arbets-
plats som jag har fått ta ansvar för. Samtidigt har det varit 
mycket lärorikt eftersom alla dessa perspektiv har medfört 
sina egna utmaningar. Mest givande har kanske ändå varit mö-
tena med människor, arbetskumpaner, kunder och artister.”365

Enligt Arkitekt Ari Sipinen var Esbo kulturcentrum hans fars 
viktigaste arbete, så dess betydelse för honom själv är stor. 
För Esbo tycker han att dess viktigaste funktion är att betjäna 
esboborna.366

Esbo kulturcentrums före detta ljusplanerare, driftchef och 
produktionschef Henri Sneck anser att kulturcentret betyder 
mycket för honom, eftersom hans egen arbetskarriär började 
där. Sneck berättade ändå att det viktigaste i kulturcentret en-
ligt honom var människorna som han har arbetat och gjort den 
gemensamma resan med.367 

Enligt nuvarande projektchef för KulturHagalund och stads-
evenemangen Lea Rintala är kulturcentrets betydelse 
mångfacetterad: ”Levande och öppen, den professionella 
konstens och upplevelsernas kulturcentrum. En viktig del av 
Hagalund och huvudstadsregionens kulturutbud.”368
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Esbo kulturcentrums produktionschef Tero Kaakkunen funde-
rade i sin tur på kulturcentrets betydelse för hela huvudstads-
regionens kulturliv: ”Kulturcentret är genom sitt gedigna och 
mångsidiga programutbud en betydande kulturaktör i Esbo och 
hela huvudstadsregionen. Jag ser kulturcentret som ett myck-
et potent kulturhus, vars synlighet och verksamhets inflytande 
jag vill vara med om att utveckla de kommande åren.”369 

Esbo kulturcentrums betydelse är olik för oss alla. Även kul-
turen i sig själv betyder och representerar olika saker för oli-
ka människor. I Esbo kulturcentrum har man försökt införa 
kulturen som en del av allas vardag och liv. Kulturens vikt 
betonas speciellt nu vid skrivande stund när kultur-, eve-
nemangs- och hobbyverksamheten är begränsad på grund 
av den världsomspännande pandemin. Då kulturhusen står 
stängda märker vi hur viktig kulturen blivit för vår vardag. Kul-
turen är förstås konst, konserter och teaterpjäser, men den 
gemensamma nämnaren för dessa är mötena; gemensamma 
upplevelser, diskussioner och känslor. Därför är det viktigt att 
kulturen ges ett utrymme i våra gemenskaper i dubbel bemär-
kelse. Vi behöver utrymme för kulturen på en samhällelig nivå; 
i diskussioner, beslutsfattande och vardag. Vi behöver också 
utrymmen på den konkreta nivån, så att kulturen har en läm-
pande plats att vara; vi behöver salar, scener och loger. I kul-
turhusen kan dessa två behov uppfyllas. 
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Sjungom studentens lyckliga dag! 
Vardag, fest och betydelsefulla 
ögonblick. Etelä-Tapiolan lukios 
studentdimission i Esbo kultur-
centrums Tapiolasal år 2014. Rek-
tor Harri Rinta-aho gratulerar de 
nyblivna studenterna. 

(Etelä-Tapiolan lukios  
bildsamlingar.  
Fotograf: Leena Kleemola.)



Slutord och tack
Drömmen om Esbos eget kulturhus föddes redan för årtionden 
sedan. Drömmen blev en plan år 1972 när man i jubileumsses-
sionen som hölls med anledningen av Esbos upphöjande till 
stad, beslöt att inleda bygget av ett funktionerande kulturcen-
ter. Planen blev ”Kuunsilta” år 1980 när arkitekt Arto Sipinen 
valdes till vinnare av arkitekttävlingen arrangerad av Esbo stad 
och Arkitektförbundet. ”Kuunsilta” blev Esbos första kulturcen-
trum när huset byggdes i Hagalunds hjärta; in i arkitekt Aarne 
Ervis kulturmiljö.

Det sades att Esbo kulturcentrum var 30 år gammalt redan då 
huset öppnade sina dörrar för första gången 1989 för det hade 
levt i esbobornas diskussioner, drömmar och planer åtminsto-
ne lika länge. Kulturen och kulturinstitutionerna var till stor del 
politiserade i Esbo under den tid kulturcentret låg i planerings-
skedet så även av denna orsak väckte ämnet uppmärksamhet i 
pressen och delade åsikterna.

Vad rymmer de årtionden sedan kulturcentret äntligen har 
öppnats? Liv, vardag, möten och framför allt kultur. Esbo kul-
turcentrum öppnades som huvudestrad för esbobornas kultur. 
Intresset för kulturcentret var stort även efter dess öppning. 
Länsiväylä och tidningar med stora upplagor, så som Helsin-
gin Sanomat, följde genom sina kulturredaktörer noggrant 
med husets verksamhet och evenemang. Även idag väcker 
kulturcentret diskussion, men enskilda kulturevenemang når 
inte nödvändigtvis på samma sätt över nyhetströskeln i de sto-
ra medierna. Var har förändrats?
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Kulturen har förändrats och blivit en vardaglig del av vår fri-
tid. Esbo kulturcentrum är fortfarande en estrad för högklassig 
musik, teater, konst och kultur, men det är trots allt även myck-
et annat. Det är en mötesplats, ett vardagsrum och en del av 
vardagslivet. Kulturcentret är ett internationellt och intressant 
centrum för kultur, men samtidigt är det även en viktig lokal 
symbol för Hagalund. Esbo kulturcentrum är även vardagslivets 
estrad som ger plats för hobbyverksamhet, kulturupplevelser, 
biblioteksbesök och lektioner. Det är även de betydande jubi-
leernas och festliga ögonblickens estrad. Jag är själv en av de 
otaliga studenter som har fått studentmössan i Esbo kultur-
centrums Tapiolasal.

Esbo kulturcentrum väcker ännu 30 år senare känslor, minnen 
och diskussion. Det är ju passande att kulturens hus väcker lika 
mycket diskussion som kulturen själv. 

Jag vill varmt tacka de personer och organisationer som har 
hjälpt i skrivandet av denna historik. Ett särskilt stort tack till 
styrgruppens medlemmar för den uppmuntran, de innovativa 
diskussioner och det stöd jag fått:

Esbo stads direktör för sektorn för fostran och lärande Harri 
Rinta-aho, Esbo stads evenemangs- och kulturchef Lea Rin-
tala, Professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet 
Laura Kolbe, och Esbo kulturcentrums f.d. ledande intendent 
Juha Vilja.

Därutöver vill jag tacka alla de intervjuade för intressanta dis-
kussioner, värdefulla minnen och observationer:
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Esbos f.d. biträdande stadsdirektör Liisa Tommila,

Esbos bildningssektors f.d. chef och f.d. Espoon seudun  
koulutuskuntayhtymä Omnias chef Sampo Suihko,

Esbo kulturcentrums f.d. chef Osmo Pylvänäinen,

Esbo kulturcentrums f.d. ledande intendent Juha Vilja

Arkitekt Ari Sipinen,

Helsingfors stadsteaters driftchef Henri Sneck,

Esbo stads evenemangs- och kulturchef Lea Rintala och

Esbo kulturcentrums produktionschef Tero Kaakkunen.

Slutligen vill jag även tacka redaktionen på Länsiväylä,  
samt personalerna på Esbo stadsarkiv, Esbo stadsmuseum, 
Esbo stadsteater, Arkitekturmuseets arkiv, Päivälehtiarkivet,  
Etelä-Tapiolan lukio och Esbo kulturcentrum för deras  
sakkunniga hjälp.

Helsingfors den 6 november 2021

Fanny-Johanna Reinikka
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English Summary: Espoo Cultural 
Centre - Performing Arts and 
Cultural Life in the Heart of 
Tapiola

Espoo Cultural Centre was opened to the public in February 
1989. The opening was a long-awaited one, as the project of-
ficially began in 1972 when an Espoo City Council ceremoni-
al session was held to celebrate Espoo becoming a city. This 
marked the first steps taken in the planning process for a 
multipurpose cultural centre for the new city.

Before the opening of Espoo Cultural Centre, the cultural life 
of Espoo was centred around well-known local cultural perso-
nalities and other influential people. Tapiola School (former-
ly Tapiolan yhteiskoulu) was very influential in the education 
of music in Espoo. In 1963, Erkki Pohjola, one of the school’s 
music teachers at the time, founded a choir that would later 
become the world-renowned children’s choir, Tapiola Choir. 
Another of the school’s music teachers and a leading figure in 
the Finnish jazz scene, Martti Lappalainen, established Tapiola 
Big Band in 1969 and went on to found the renowned Espoo 
Big Band in 1980. Tapiola soon became a hub of culture and 
the arts in Espoo. 

The project to build an ideal garden city in Tapiola was en-
visioned and overseen by Asuntosäätiö, a non-profit housing 
foundation established in 1951, and lead by the foundation’s 
executive director Heikki von Hertzen. Architect Aarne Ervi de-

113



signed the centre of Tapiola after winning an architectural de-
sign competition held in 1953 with his entry “Don Hertzenin 
kylä” (“Don Hertzen’s Village”). The entry included plans for 
building a theatre house by the Keskusallas pool, but these 
early designs were never realized. It was on this site that the 
Espoo Cultural Centre was built after Asuntosäätiö donated 
the lot to Espoo in 1971. The decision to construct the new 
cultural centre in the heart of the garden city was of great his-
torical and architectural significance.

The planning of Espoo Cultural Centre commenced in the 
1970s and the first architectural program was accepted by the 
City Board in 1974. A new and expanded architectural program, 
that included a space for theatrical performances, was put 
together in 1978. Later that year, the jury for a general archi-
tectural competition for the Espoo Cultural Centre (held in 
1979) was selected. 

Sixty entries were submitted to the prestigious architectural 
competition. The designs were drawn up based on the 1978 
architectural program and the entrants submitted their entri-
es to the competition under a pseudonym. Consequently, the 
winner’s identity was revealed only after the results of the 
competition were announced. The winning entry that would 
eventually become the new Espoo Cultural Centre was “Kuun-
silta” (“Moonlight on Water”) by architect Arto Sipinen. 

The jury praised the winning entry, calling it a “very skilfully and 
beautifully presented proposal”. However, before construction 
could be started, both the competition jury and the City of 
Espoo Culture Committee presented their proposals for de-
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veloping the design further. After the competition, some con-
cerns were raised regarding the growing cost of the culture 
centre project, and reducing the total expense of the plan be-
came a topic of heated discussion among the city’s decision 
makers.

The Espoo City Board appointed a committee whose task it 
was to lay the groundwork for the planning and the building 
of the cultural centre. The committee would be in charge of 
developing the project further. It was composed of the chair-
persons of the City Council groups and was chaired by Pekka 
Löyttyniemi of the National Coalition Party. The cultural centre 
project caused a good deal of lively discussion in the press at 
the time. The conversation centred on the cost of the project 
as well as concerns over the fate of the theatre space. The-
re were fears that the space would be left out of the archi-
tectural program for the building. The project’s estimated cost 
of construction exceeded its budget because the budget had 
been prepared based on the original 1974 architectural pro-
gram, instead of the revised and expanded 1978 version. The 
revised building program included a hall for theatrical perfor-
mances among other additional spaces. 

The population of Espoo grew rapidly after it became a city in 
1972. As the population continued to grow, the need arose for 
other public building projects, such as the 430-million-mark 
programme for building schools. Additionally, it was called into 
question whether Espoo needed to provide its citizens with 
local cultural services. People sceptical of the cultural centre 
project pointed to the fact that Espoo is located so close to 
Helsinki and the cultural activities that the capital city offers, 

115



that it did not need its own cultural venues. However, the pe-
ople involved in the cultural sector recognised that the culture 
of Espoo needed to have its own arena if the city wanted to 
foster and preserve its unique culture. 

There was pressure to reduce the construction costs of the 
cultural centre. As a result, the Espoo City Board proposed a 
new architectural program that omitted the theatre space to 
the City Council. In 1982, when the issue was brought before 
the City Board, it was time to make the final decision regarding 
the further development of the Espoo Cultural Centre project. 
The proposal made by the committee chaired by Pekka Löyt-
tyniemi to continue developing the cultural centre according 
to the expanded 1978 architectural program, which included a 
space for theatrical performances, won the vote taken by the 
Board by a large margin.  

However, as the city was growing rapidly, Espoo had nume-
rous vitally important building projects in the works at the 
same time. Many of these projects took precedence over the 
construction of the cultural centre, and so the project was 
delayed. In 1986 the construction of the long-awaited cultural 
centre finally began. After 14 years of development and dis-
cussions, the plans to build a cultural centre in Espoo were 
starting to become reality at last.

The cornerstone for Espoo Cultural Centre was laid at a cere-
mony held on the 8th of December 1986. “Kulttuurikeskuksen 
fanfaari” (“the Cultural Centre Fanfare”) composed by Jussi 
Saari was played during the festivities. Among the renowned 
guests were architect Arto Sipinen, the designer of Espoo Cul-
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tural Centre, Managing Director of Asuntosäätiö Veikko Riiko-
nen and other prominent figures involved in the cultural cen-
tre project.  

The topping out ceremony of the new cultural centre was 
held on the 13th of April 1988 once the construction work was 
nearing its completion. As guests gathered to celebrate the 
long-awaited opening of Espoo Cultural Centre, all adversities 
and disagreements that had occurred during the long planning 
process were forgotten. The Mayor of Espoo, Pekka Löyttynie-
mi, gave an inspirational speech to mark the occasion.

The first Director of Espoo Cultural Centre was appointed in 
August 1987. The same year, the Espoo City Orchestra (later 
renamed the Tapiola Sinfonietta) was founded after a lengt-
hy planning process. Finally, after a long wait, Espoo Cultural 
Centre officially opened its doors in February 1989. The first 
performance that was open to the public hosted at the new 
cultural centre was a success; the Tapiola Choir performed to 
a full house and the audience was captivated by the concert. 
The opening celebrations for Espoo Cultural Centre were held 
in May, and they culminated in the centre’s official opening 
ceremony on the 21st of May. The opening ceremony included 
special performances that showcased the centre’s diverse and 
high-quality repertoire, and guests were invited to tour the 
new building to take in its beautiful architecture as well as its 
first-rate performance spaces. 

Espoo Cultural Centre’s first year of operation was successful. 
During its first year, the centre attracted over 130 000 visitors, 
and the performance spaces were fully booked far in advance. 
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The citizens of Espoo found their way to the city’s own centre 
of culture. The high quality performances and the building’s 
impressive architecture attracted both foreign and domestic 
visitors to the centre. However, during its first years, the cul-
tural centre saw some challenges as well. The long-awaited 
cultural centre was already too small when it opened. As the 
process of planning and building the centre had taken almost 
two decades, during which the city had grown rapidly, the 
building failed to fully meet Espoo’s increased need for cultu-
ral spaces.

Espoo Cultural Centre’s multifunctionality has always been 
one of its greatest strengths. Its spaces were designed to be 
used for many types of cultural events, activities and perfor-
mances. Due to its clever design, the cultural centre can be 
used to host first-rate concerts and other performances as 
well as meetings, seminars, leisure activities and other social 
events. During more than 30 years of operation, Espoo Cul-
tural Centre has managed to diversify and broaden its target 
audience through effective event planning that aims to meet 
the needs of all its visitors.

The opening of Espoo Cultural Centre was a significant event. 
The project had been started at a time when cultural policy 
was still in its infancy, and culture and its importance for pe-
ople’s wellbeing was an important topic of discussion. At the 
time, culture and the creators of culture were unseen in many 
ways. However, Espoo had a wealth of local influential figures 
who wanted to promote and advance the culture of their city. 
With the opening of the cultural centre, there was finally a 
space dedicated for this purpose. The culture of Espoo gained 
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visibility and flourished with the opening of Espoo Cultural 
Centre, and the building soon became the main venue for cul-
tural life and performing arts in the city. The centre helped to 
make local artists and performers well-known, and the buil-
ding houses many cultural organisations and hobby activities 
to this day. 

Espoo Cultural Centre was designed to be a multipurpose buil-
ding with the aim to fit as many cultural services and activities 
as possible under one roof. The cultural centre still houses 
the Espoo Music Institute, the Tapiola library and the Tapiola 
Sinfonietta. It has two performance halls: Louhisali and Tapi-
olasali. Espoo City Theatre hosts many of its performances in 
the cultural centre, and the building has been a venue for se-
veral festivals such as Espoo Ciné, April Jazz, VocalEspoo and 
PianoEspoo. Most of these festivals have been hosted at the 
cultural centre since its opening. 

The annual April Jazz festival, founded by jazz musician Mart-
ti Lappalainen, was first held in 1987, before the opening of 
Espoo Cultural Centre. Espoo Ciné film festival, meanwhile, 
was established in 1990. Like the film festival, the two music 
festivals, PianoEspoo (formerly Espoo International Piano Fes-
tival) and VocalEspoo (originally known as Espoo International 
Choral Festival), were founded during the first years after the 
opening of the new cultural centre, with the former establis-
hed in 1991 and the latter in 1992. 

The opening of Espoo Cultural Centre strengthened the po-
sition of Tapiola as the centre of Espoo’s cultural life. Since 
then, other cultural spaces, such as WeeGee Exhibition Cen-
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tre, a versatile museum and event centre that attracts visito-
rs from near and far, have been built in the area. These days 
many other areas of Espoo have their own spaces dedicated 
to culture and the performing arts, as well as multipurpose 
buildings that can house various kinds of cultural events and 
activities. Some notable examples of these are Sellosali music 
hall in Leppävaara, Karatalo in Karakallio and Children’s Cul-
tural Centre Aurora located close to the Träskända Park and 
Manor in Järvenperä. 

Espoo Cultural Centre has maintained its position as the heart 
of cultural life in Espoo. While the city around it has grown, 
the centre has successfully built and developed its own, uni-
que, culture. The extension of the metro line to western Espoo 
and the Jokeri Light Rail line currently under construction will 
make the cultural spaces of Tapiola more accessible to visitors 
from outside the area. The City of Espoo is planning to diver-
sify the centre’s operations and increase its appeal by adding 
a new performance hall to Espoo Cultural Centre. The new 
performance hall will replace Revontulihalli, where Espoo City 
Theatre currently stages most of its performances. A thorough 
renovation of the existing Espoo Cultural Centre building is 
also in the works to ensure the building stays in good working 
condition as the centre opened over 30 years ago. 

During its over 30 years of service as the cultural heart of the 
city, Espoo Cultural Centre has been an excellent example of 
what can be achieved through cooperation. Despite the delays, 
disagreements and disappointments that occurred during its 
long planning process, the end result was a long-awaited and 
valued cultural space that was welcomed by the performing 
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artists and citizens of Espoo alike. Espoo Cultural Centre is a 
building that embraces everyone with an interest in culture 
and the arts. In the 30 years since its opening, the centre’s 
operations, its staff and the events hosted there have beco-
me more diverse, just like the city surrounding it. Culture is 
constantly changing and evolving, and this change can be seen 
in cultural buildings and the events and activities they house. 
At the same time, the need for culture in our lives is constant, 
and its significance to individuals and societies is undeniable. 

The need for cultural events and activities has rarely been 
greater than it is now, and the future of Espoo Cultural Centre 
looks bright. Since the centre’s opening over 30 years ago, the 
arts and taking part in cultural events have become a part of 
people’s everyday life, as the way we view and consume cul-
ture has changed. Espoo Cultural Centre is still a venue for 
first-rate performances and concerts, but it has also become 
a space where people can come to spend time in a more in-
formal setting. To the city’s inhabitants, Espoo Cultural Centre 
is a local landmark situated in the heart of Tapiola, but to the 
wider world it is also an architecturally significant building 
and a world-renowned venue for culture and the arts.
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Intervjuer

Arkkitehti Ari Sipisen haastattelu 16.6.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon entisen apulaiskaupunginjohtajan Liisa Tommilan haastattelu 17.6.2021 ja 
22.7.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
Espoon kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikön (haastattelun hetkellä 
projektipäällikkö) Lea Rintalan haastattelu 21.10.2021, haastattelija Fanny Reinikka.
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Espoon kulttuurikeskuksen entisen johtajan Osmo Pylvänäisen haastattelu 26.7.2021, 
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